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1. Bakgrund
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål
genom avstyckning från stamfastigheten Mariestad Moviken 3:1.
Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som
ett s.k. LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). I
kommunens översiktsplan anges att det aktuella området kan tänkas vara
föremål för en försiktig förtätning i den mån där befintliga värden inom
områdes bevaras, bland annat att området fortfarande upplevs som luftigt,
rikt på grönområden och att stråk genom området och ner till vattnet
bevaras.

HANDLINGAR
Detaljplanen omfattar plankarta med bestämmelser, grundkarta,
planbeskrivning,
planillustration
och
behovsbedömning
för
miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning.
Som underlag för detaljplanen hör Naturvärdesinveintering (NVI)
av Moviken 3:1, Mariestads kommun, september 2018 samt PM
Riskbedömning transporter farligt gods, Moviken 3:1 m.fl., Mariestads
kommun.

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-29, Ksau 106 om
uppdrag för förestående detaljplan. Detaljplanen upprättas med normalt
förfarande enligt reglerna i plan- och bygglagen (2010:900) och SFS
2011:795.

LÄGE OCH AREAL
Föreslaget planområde ligger i Moviken som är beläget i kommens norra
del, ca 2,5 km norr om Sjötorp tätort. I väster gränsar Moviken till Vänern
och i öster till väg 26.
Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från
stamfastigheten avstyckade fastigheterna Moviken 1:11, 1:14-1:17, 1:20,
1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1. Planområdet omfattar ca 20 ha mark- och
vattenområden och utgörs av befintlig bostadsbebyggelse (i huvudsak
fritidshus) med tomtplatser, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad
m.m. Planområdet gränsar i norr och söder till bostadsbebyggelse och
skogsmark, i öster till enskild väg (gamla riksväg 64) och i väster till Vänern.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
All mark inom och i anslutning till planområdet ägs privat.
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GÄLLANDE PLANER
Marken inom planområdet är sedan tidigare inte planlagd. Under
mitten av 1960-talet togs ett förslag till byggnadsplan fram för
området, benämnd byggnadsplan för fastigheterna Moviken 3:1 och
4:1 i Lyrestads registerområde. Byggnadsplanen innefattade reglering
av befintliga avstyckade fastigheter och föreslog ca 15 nya tomter för
bebyggelse, planarbetet fullföljdes dock aldrig. Däremot har förslaget
till byggnadsplanen använts som underlag för t.ex. reglering av gällande
gemensamhetsanläggningar.
Det aktuella området ingår i kommunens Översiktsplan 2030 och det
tidigare framtagna tematiska tillägget till översiktsplanen, 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.

Detaljplanens läge i kommunen markeras med röd pil och föreslagen planområdesgräns markeras med med
rödstreckad linje.

PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun

5

HISTORIK
Området brukades fram till början av 1900-talet för jordbruk och fiske.
Under 1940-talet började området bebyggas med fritidshus, läget med
närhet till vatten och natur utgjorde naturliga förutsättningar för denna
utveckling. Fritidshusbebyggelsen är i huvudsak uppförd från 1940-talet
fram till 1980-talet.
År 1990 infördes gemensamhetsanläggningar för vägar, badplats och
båtplats med tillhörande väg i en anläggningsförrättning. Movikens
samfällighetsförening ansvarar för gemensamhetsanläggningarnas
förvaltning.

ANDRA PROJEKT SOM PÅVERKAR OMRÅDET
Kommunen har i VA-plan 2016-2026 angett att Moviken ska förses
med kommunala VA-anläggningar och införlivas i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten- och spillvattentjänster. Både befintliga
och planerade tillkommande fastigheter ska anslutas till kommunala
vatten- och spillvattentjänster. Arbetet med byggnation av kommunala
VA-anläggningar i Moviken planeras påbörjas i början av 2019, under
hösten 2018 pågår projektering.

Ortofoto över området från 1960-talet.
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2. Planens utformning
MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns 20 stycken, från stamfastigheten Moviken
3:1 avstyckade fastigheter bebyggda med bostadshus i huvudsak för
fritidsboende. Fastigheternas storlek varierar mellan ca 900 - 1 900 m2, varav
merparten av fastigheterna är mellan ca 1 000 - 1 500 m2. Exploateringsgraden
för befintliga fritidshus varierar kraftigt mellan ca 6 - 24 % byggandsarea
av fastighetarean. De stora skillnaderna i exploateringsgrad beror på stora
variationer i storlek på byggnader och fastigheter. På någon fastighet finns
endast en stuga på 80 m2 medan på en annan finns huvudbyggnad med
flertalet komplementbyggnader som uppgår till totalt drygt 270 m2.
På stamfastigheten (Moviken 3:1) finns två bostadshus, två
komplementbyggnader och en tidigare ladugård, numer ombyggd till
samlingslokal.
Området började bebyggas med fritidshus under början av 1940-talet. Under
1960-talet var drygt hälften av området bebyggt, därefter har nybyggnation
skett under främst 1970-, 80- och 90-talen. Till- och ombyggnation har skett
på många av de äldre fritidshusen för att anpassas till nya behov och högre
standard. Fasader är i huvudsak av målad träpanel i färgerna rött, svart,
brunt, gult och grönt. Taktäckningsmaterialen utgörs av plåt, papp, betongoch tegelpannor. Gemensamt för bebyggelsen kan sammantaget nämnas att
husen är lågmälda och enkla i dess utformning.

Exempel på fritidshus i området med rödmålad träpanel,
svart plåttak, vinkelbyggnad och enkel volym.
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Utöver huvudbyggnaden finns på många fastigheter flera
komplementbyggnader i varierande storlekar. Dessa används bl.a. som
förråd, garage och som gäststugor.
Bebyggelsen har placerats i grupper och tomtmarken avgränsas i de flesta
fall med någon form av tomtplatsmarkerng, företrädelsevis staket. Mellan
bebyggelsegrupperna utgörs marken av grönområden och vägar.
På udden i planområdets nordvästra del finns en småbåtshamn med 20
stycken båtplatser. Småbåtshamnen, i dess nuvarande utformning tillkom
efter lantmäteriförrättning om bildande av gemensamhetsanläggning.
I den norra delen av planområdet, söder om badplatsen och mellan
bebyggelsegrupperna finns en öppen äng som tidigare brukats som åker.
Ängen har tidigare slagits en gång per år av Movikens samfällighetsförening,
under sommaren 2018 betades delar av ängen av får.

Den befintliga bebyggelsen i området har placerats i grupper och däremellan finns grönområden och vägar.
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Fritidshus ursprungligen från 1960-talet som har genomgått senare till- och ombyggnad.

Välbevarat fritidshus uppfört under början av 1970-talet.
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Äldre bostadshus på stamfastigheten från tidigt 1900-tal.

Ladugård på stamfastigheten som nyligen byggts om till samlingslokal.
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Småbåtshamnen i planområdets nordvästra del.

Del av ängen och badplats t.v. i bild.
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Planerad utveckling och bebyggelse
Fritidshus
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av ny
fritidshusbebyggelse i enlighet med kommunens översiktsplanering.
Planförslaget innebär möjlighet att från stamfastigheten Moviken 3:1
stycka 17 nya fastigheter för fritidshusändamål.
Den nya fritidshusbebyggelsen har föreslagits placeras i anslutning till
befintlig bebyggelse, på så vis avses de befintliga värdena i området såsom
upplevelsen av luftighet och rikt på grönområden fortsatt bibehållas.
Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen är det inte möjligt att
särskilja fritidshusbostäder från permanentbostäder i en detaljplan.
Markanvändningen (B) Bostäder avser således både fritidshus och
permanentbostäder. Skillnanden mellan permanentbostäder och fritidshus
avser kraven i gällande byggregler där kraven på t.ex. energihushållning
och tillgänglighet inte är desamma.
Traditionellt har planering av fritidshus haft inriktning att kraftigt reglera
storlek på byggnader, placering i närhet till natur- och friluftslivområden,
försörjas med enskilda anläggningar för vatten och avlopp m.m.

Den nya bebyggelsen har föreslgits placeras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper och redovisas med röd
markering.
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Under de senaste decennierna har ny fritidshusbebyggelse utvecklats till att
i allt större utsträckning likna vanliga bostadshus i utformning, standard
o.s.v. Detta har lett till ett annan efterfrågan och behov av anpassning i
planläggning.
I planen har föreslagits att högst 250 m2 byggnadsarea per fastighet
tillåts, regleringen omfattar alla byggnader (huvudbyggnad och
komplementbyggnader) på en fastighet. Regleringen medger samma
förutsättningar för befintliga liksom tillkommande fastigheter och det är
görs ingen skillnad på fastighetens storlek i förhållande till byggrätten.
Byggrätten för tillkommande fastigheter motsvarar exploateringsgrad om
ca 17-25 % av fastighetsarean.
För att ny bebyggelse ska anpassas till befintlig är avsikten att endast
medge låg envåningsbebyggelse. På plankartan har reglerats att byggnaders
nockhöjd inte får vara högre än 5 m, detta för att uppnå ovanstående.
Nockhöjd avser takkonstruktionens högsta punkt.
För att motverka en icke önskvärd förtätning har minsta tillåtna
fastighetsstorlek reglerats i planen. Minsta tillåtna fastighetsstorlek
har delats upp i 900, 1000, 1200 och 1500 m2 och är beroende av varje
kvarters specifika förutsättningar. I plankartan har nya föreslagna
fastigheter redovisats med en illustrerad fastighetsgräns, dessa är inte
avsedda att fastställas i planen utan ska endast ses som exempel på möjlig
fastighetsindelning.
Placering av byggnader har inte reglerats nämnvärt annat än där det
bedömts motiverat utifrån upphävande av strandskydd. Huvudbyggnad
ska enligt byggregler placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. I
området har komplementbyggnader placerats fritt på respektive fastighet
och avsikten är att detta fortsatt ska medges även för tillkommande
fastigheter för att anpassas till lokala förhållanden.
Rekommendationer för ny bostadsbebyggelse
Utifrån den byggrätt planen medger för planerade tillkommande och
befintliga fastigheter rekommenderas att större huvudbyggnader (ca 100
m2 eller större) med fördel delas upp i dess volym. Detta kan åstadkommas
genom att addera utanpåliggande farstu, hus med vinkelbyggnad,
förskjutning i fasad där delar av taket kan kraga ut och fungera som
skärmtak m.m. Exempel på utformning som redovisar detta finns i den
planillustration som tillhör samrådshandlingen.
Placering av huvudbyggnad bör även ske med omsorg till platsens
specifika förutsättningar vad gäller möjligheten att bevara vegetation inom
tomtmark och att motverka allt för stora intrång på markens topgrafi.
I övrigt ska lämnas fritt till respektive fastighetsägare att utforma husen
och någon reglering om materialval och utseende har inte införts i planen.
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Samlingslokal
Ladan som finns i anslutning till de äldre byggnaderna på stamfastigheten
är en rest från den tidigare verksamheten på området och utgör en del av
gårdsmiljön. Ladan har nyligen renoverats och föreslås kunna användas som
samlingslokal liksom inredas som bostad. Marken föreslås därför planläggas
för både samlingslokal och bostad. Markanvändningen har specificerats
till samlingslokal (C1) från den mer generella markanvändningen Centrum
med anledning av den påverkan användningen kan medföra på t.ex. vägnät
och liknande vid t.ex. publika verksamheter.
Uthyrningsstugor
I anslutning till tidigare nämnda ladugård föreslås ett mindre område för
uthyrningsstugor. På platsen finns i dagsläget två komplementbyggnader,
vilka kan byggas om och inredas för uthyrningsverksamhet alternativt
ersättas med nya byggnader för uthyrning.
Småbåtshamn
På båthusudden finns en befintlig småbåtshamn med 20
båtplatser. Småbåtshamnen med tillhörande väg är reglerad i en
gemensamhetsanläggning (Moviken GA:3) och förvaltas av Movikens
samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen för småbåtshamnen
har 17 deltagande fastigheter.
Med tillkommande fritidshus i området antas efterfrågan på båtplatser öka.
Nya båtplatser har föreslagits lokaliseras vid befintlig småbåtshamn för att
minimera intrånget i strandområdet och planförslaget möjliggör utbyggnad
av denna. På området avses även komplement till småbåtshamnen medges,
såsom t.ex. förråd, bastu och liknande.
Badplats
Den befintliga badplatsen i planområdets norra del påverkas inte av
planförslaget och några förändringar föreslås heller ej.
Ängen
Ängen, mellan badplatsen och omkringliggande bebyggelse avses fortsatt
hållas öppen som allmän plats. För att de naturvärden som finns på
området bibehålls och utvecklas är det av vikt att området fortsatt sköts
och hålls öppet.
Grönområden
Mellan bebyggelsegrupperna och vägar utgörs marken av grönområde av
varierad kvalitet och innehåll, allt från barrskog, tät slyvegetation, öppna
fält, bergsklippor m.m. Den typ av mark som berörs av de planerade
bostäderna utgörs i första hand av barrskog, i nordväst berörs ett område
av tät slyvegetation och i norr på udden utgörs marken av klippor/berg i
dagen.
Den förslagna byggrätten längst norrut på udden omfattas av Moviken
GA:2 (badplats) och Moviken GA:3 (båtplats och väg till denna) enligt
Lantmäteriets översiktskarta.
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För att undvika påverkan på grönområden i så stor utsträckning som
möjligt har den föreslagna bebyggelsen placerats och förtätats i anslutning
till befintliga bebyggelsegrupper samt i en ny bebyggelsegrupp i
planområdets sydvästra del.
I plankartan har grönområden planlagts som NATUR med enskilt
huvudmannaskap. Utifrån variationen av grönområden följer olika behov
av skötsel där delar längs stranden och ängen bör ha högre skötselintensitet
för att hållas öppen medan skogsmarken inte har samma behov.

GRÖNSTRUKTUR
Grönstrukturen inom och angränsande till planområdet utgörs i huvudsak
av barrskog, merparten tall, den öppna ängen och slyvegetation längs
stranden i väster. Grönstrukturen är påtaglig i området och stigar i
grönområden finns både i nord-sydlig i ost-västlig riktning. De generösa
grönområdena skapar goda förutsättningar för spridningskorridorer för
djur- och växtliv i området. Grönstrukturen i planområdet har en tydlig
koppling till omrkringliggande näraliggande områden, framförallt söderut
där stora obrutna skogsområden finns. Norr och öster om planområdet
finns flera barriärer mellan grönområden i form av byggnader och vägar.
För att i möjligast mån bibehålla stråk, spridningskorridorer och befintlig
struktur har ny bebyggelse föreslagits placeras i anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper.

KUTLTURMILJÖVÄRDEN
Under början av 1900-talet fick idéerna om de positiva effekter av att
vistas i friska luften och naturen, bortom de smutsiga städerna allt större
genomslag och spridning i samhället. Fritidshus, i naturen och vid vattnet
började bli allt mer vanliga i slutet av 1930-talet när alla svenskar fick rätt
till semester.
Karaktäristiskt för bebyggelsen och miljön i Moviken är den låga och
enkla bebyggelsen på stora tomter och grönområden med företrädesvis
tall och ängen närmst badplatsen. Bebyggelsen utgörs av fristående
huvudbyggnader med i många fall flera komplementbyggnader för
olika ändamål såsom t.ex. förråd, gäststuga m.m. Bebyggelsen har
anpassats efter topografin och inom tomtmark finns äldre tallar sparade.
Fritidshusen har uppförts under ett spann från 1940-talet till 1990-talet,
till- och ombyggnationer har skett allt eftersom på många av fastigheterna
med vissa undantag.
Utifrån den stora andel förvanskning som skett av de ursprungliga
byggnaderna bedöms inte området som helhet motivera skydds- eller
varsamhetsbestämmelser. Vissa enstaka byggnader har bevarats väl och
är i ursprungligt skick, dock bedöms de bestämmelser om underhåll
och varsamhet (8 kap. 14 § PBL) vara tillräckliga för hantering av dessa
byggnader.
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Inom eller i anslutning till planområdet finns inga kända kultur- eller
fornlämningar.

NATURVÄRDEN
Som underlag för detaljplanen har inventering av biologisk mångfald
genomförts under våren och sommaren 2018. Resultatet har sammanställts
i rapporten Naturvärdesinventering (NVI) av Moviken 3:1, Mariestads kommun,
vilken upprättats av Pro Natura. Inventeringen har utförts enligt standard
för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014.
Inom inventeringsområdet, vilket är detsamma som planområdet
exklusive vattenområden har fyra områden getts naturvärdesklassificering.
De områdens som klassificerats har getts naturvärdesklass 2 (Limnisk
strand), naturvärdesklass 3 (Äng och betesmark resp. Infrastruktur och
bebyggd mark) och naturvärdesklass 4 (Skog och träd). Det område som
getts naturvärdesklass 2 (Limnisk strand) är strandzonen närmst vattnet.
Det område som benämns ängen har getts naturvärdesklass 3 (Äng och
betesmark) liksom ett område längs gamla riksväg 64 (Infrastruktur och
bebyggd mark).
Den bebyggda tomtmarken och det avverkade området väster om
bebyggelsen på udden har inte uppfyllt krav för klassificering och anses
inte ha betydelse för biologisk mångfald som områden, därför bedöms
de ha lågt naturvärde. Övriga, till stora delar skogsområden har getts
naturvärdesklass 4.
Sammanfattningsvis kan nämnas att de högsta naturvärdena i området
återfinns utmed stranden, vilken är artrik och innehåller rödlistade arter
och naturvårdsarter.
Planförslaget har tagit hänsyn till de redovisade naturvärdena från
inventeringen och ny bebyggelse har anpassats till dessa förutsättningar.
Ny bebyggelse föreslås därför endast i områden med naturvärdesklass 4
och områden med lågt naturvärde.

KOMMUNIKATIONER
Motortrafik
Vägnätet inom planområdet är enskilt och reglerat genom förrättning
i en gememsamhetsanläggning. Vägarna förvaltas av Movikens
samfällighetsförening. Planförslaget innebär att vägarna fortsatt ska ha
enskilt huvudmannaskap.
Den statliga vägen, väg 26 ligger drygt 50 meter öster om planområdet.
Åtkomst till allmän väg sker via gamla väg 64, vilken också har enskilt
huvudmannaskap och omfattas av gemensamhetsanläggning (Moviken
GA:4).
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik sker på samma vägar som är avsedda för motortrafik. I
området finns flertalet stigar inom naturmark som bl.a. leder till strandområden
och angränsande naturområden norr och söder om planområdet.

Parkering
Parkering för boende och besökare sker på tomtmark inom respektive
fastighet. Parkering för besökare till området sker på gamla riksväg 64.
Parkering skall fortsatt anordnas inom kvartersmark.

Kollektivtrafik
Buss
Busslinje 502 (Gullspång - Mariestad) trafikerar väg 26, strax öster om
planområdet med stopp på hållplatsen Sannerudskärr.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
I området finns gemensam anordnad plats för insamling av hushållsavfall
vilken Movikens intresseförening samordnar. Vid planens framtagande har
önskemål lyfts om att hitta en annan mer lämplig plats för gemensam insamling av hushållsavfall.
Avfallshanteringen inom området bör fortsatt samordnas och en gemensam
plats för hushållsavfall förordas. I planen har ett område för tekniska anläggningar (E) planlagts för detta ändmål. Utformning av insamlingsplatsen ska
ske i samråd med kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS).

Vatten, spill- och dagvatten
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten
och bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. I
samband med samrådshandlingens framtagande pågår projektering av
överföringsledningar mellan Moviken och Sjötorp. Planerad byggstart är
början av år 2019.
Omhändertagande av dagvatten sker vid planens framtagande med enskilda
lösningar och ska även fortsättningsvis ske enskilt. Omhändertagande
av dagvatten bör i första hand lösas inom respektive fastighet genom
infiltration. Eftersom marken i området utgörs av jordarterna morän och
sand bedöms förutsättningarna för infiltration som goda.

El
Inom planområdet är Ellevio ansvarig elnätet. Centralt placerat i området
finns en transformatorstation som förser bebyggelsen med el.
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Ledningsstråk
Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet
ledningsstråk.
Ledningsägare som påverkas vid byggnation ska kontaktas i tidigt skede.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av byggnader som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten
Östra Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen
ska ske inom medlemskommunerna.
I anslutning till vattenområden ska livräddningssällskap finnas.
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3. Förutsättningar
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet omfattas av och angränsar till följande riksintressen:
•

Riksintresse för friluftslivet: Vänern-Djuröarkipelagen, BrommöTorsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken).

•

Riksintresse rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden
(geografiskt riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken).

•

Riksintresse yrkesfiske: Vänern (enligt 3 kap. 5 § miljöbalken).

•

Riksintresse för kommunikation: Väg 26.

Föreslagen utveckling bedöms ej stå i konflikt med ovanstående intressen
eller påverka dem negativt.

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regionala miljömål som har till
syfte att skapa ett hållbart samhälle. Flera av miljömålen är tillämpbara
i planeringsarbetet där den kanske viktigast i detaljplanesammanhang är
mål om God bebyggd miljö.
Planförslaget antas inte motverka något av de nationella eller regionala
miljömålen.

Miljökvalitetsnormer
Av gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och
vatten bedöms MKN för vatten vara aktuellt för planområdet. Den
planerade utvecklingen kan påverka vattenkvaliteten i Vänern genom
ökade dagvattenflöden. Genom att omhänderta dagvatten lokalt inom
respektive fastighet och vid behov rena detta innan utsläpp till Vänern
bedöms inte miljökvalitetsnormer för vatten överskridas.

Strandskyddsbestämmelser
Vänern i Mariestads kommun omfattas av utökat strandskydd till 300
meter enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut 2014-12-01.
Det förslagna planområdet omfattas i princip i sin helhet av strandskydd som
kommunen har för avsikt att upphäva i detaljplanen. Strandskyddets syfte är
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Skäl för upphävande av strandskydd
För upphävande av strandskydd i en detaljplan förutsätts att det finns
särskilda skäl (7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken). De särskilda skäl som får
beaktas vid prövning om upphävande av eller dispens från strandskyddet
avser områden som:
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1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
I 7 kap. 18 d § MB finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda
skäl utöver det som anges i första stycket i 7 kap. 18 c §, om prövningen
gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e §. Lag (2009:532).
Det aktuella området har i kommunens tematiska tillägg till översiktsplan,
LIS-områden, antagen i juni 2011 och i översiktsplan 2030 pekats ut som ett
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-område.
Kommunen åberopar 7 kap. 18 d § MB som särskilt skäl för upphävande av
strandskydd.
Motiv för upphävande av strandskydd
Djur- och växtliv
Som underlag för detaljplaneläggningen har naturvärdesinveintering
genomförts och redovisas i rapporten Naturvärdesinveintering (NVI) av
Moviken 3:1, Mariestads kommun, september 2018. Inveinteringen har
utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägg
Naturvärdesklass 4. Inventeringen följer den nationella standarden för
naturvärdesinveintering SS 199000:2014. Inventering i fält har genomförts
under vår och sommar 2018.
Resultatet av inventeringen visar att området närmst och längs stranden är
artrik och innehåller såväl rödlistade som ett större antal naturvårdsarter.
Området innehåller flera olika värdefulla biotoper, klibbstrand, stenstrand
och strand på finjordsmaterial.
Genom att undanta detta område från planerad exploatering samt att
därtill ytterligare ha en zon till närmsta planerad bebyggelse antas inte
djur- och växtliv påverkas negativt av föreslagen utveckling.
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Allmänhetens tillgång till stränder
Mellan strandlinjen och föreslagen kvartersmark är avståndet som minst ca
15 meter (längst ut på udden). För de nya fastigheterna väster om befintlig
bebyggelse på udden är avståndet mellan kvartersmark och strandlinjen
som minst ca 30 meter. Hörutöver finns även en befintlig väg som leder till
småbåtshamnen och som tydligt anger allmänhetens fria passage.
I den tillkommande bebyggelsegruppen i sydvästra delen av planområdet är
minsta avstånd mellan strandlinjen och kvartersmark ca 30 meter. Området
är flackt och relativ glest mellan träden efter att nyligen ha gallrats. Området
bedöms dock ha goda förutsättningar för upptrampade nya stigar i nordsydlig
riktning.
För att allmänheten på ett tydligt sätt ska uppfatta vad som är allmän resp.
privat mark har bestämmelser i plankartan införts om att tomtplatsmarkering
skall finnas, det kan t.ex. vara ett staket eller häck. Vidare har en åtta meter
bred yta prickmarkerats, inom vilken inga byggnader får uppföras. Detta för
att huvudbyggnad i första hand inte ska placeras närmare strandområdet och
att allmänheten uppfattar området som privat. I praktiken innebär det dock
att lovbefriade åtgärder, t.ex. friggebod kan uppföras, dock som närmst 4,5
meter till allmän plats.
Utifrån de bestämmelser om tomtplatsmarkering och placering av byggnader
gör kommunen bedömningen att strandskydd kan upphävas i enlighet med
gällande bestämmelser.
Strandskydd upphävs inom mark för kvartersmark, lokaltrafik och
småbåtshamn genom en adminstrativ bestämmelse som gäller för hela
planområdet.
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KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Kommunens översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i juni 2018
och redovisar hur kommunen ska utvecklas med målår 2030.
Planförslaget bedöms medföra att översiktsplanens mål uppnås.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Sedan den 1 februari 2010 ger strandskyddslagstiftningen kommunerna
möjlighet att utveckla landsbygden i strandnära lägen genom att peka ut s.k.
LIS-områden, vilket kan användas som särskilt skäl för dispens i lov och
upphävande av strandskydd i detaljplan.
Kommunfullmäktige antog i juni 2011 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen,
LIS-områden, även benämnd som LIS-planen. I LIS-planen finns nio
utpekade LIS-områden, varav det aktuella planområdet är ett av dessa. Det
tematiska tillägget har i samband med framtagande av ny översiktsplan
arbetats in i den nya översiktsplanen.
Planförslaget bedöms uppfylla de intentioner som LIS-planen anger.

Gällande planer
Området är sedan tidigare inte planlagt genom fastställd detaljplan eller
motsvarande.

MARK- OCH VATTENFÖRHÅLLANDEN
Terrängförhållanden
Marken inom planområdet utgörs av skogsmark och tomtmark till
bebyggda bostadsfastigheter. I den nordöstra delen finns en äng om ca
13 ha och i den nordvästra delen finns avverkad tidigare skogsmark om
ca 10 ha.
Planområdet omfattar även vattenområde med knappt 1 km lång
strandlinje. Den västra strandzonen är oexploaterad medan i den norra
delen finns det ett anlagt båtplatsområde för småbåtar och en badstrand.
Marken inom området sluttar i huvudsak svagt västerut med lokala
avvikelser. Inmätta marknivåer varierar mellan ca +45 - +55 (RH2000).

Markförhållanden
Enligt SGU:s databas (2018-01-05) består jordarter huvudsakligen av
postglacial sand, därefter morän och berg i de västra delarna av området.
Vid den äldre gårdsmiljön och söderut finns ett område med dyn.
Området är till stora delar bebyggt och det finns inga kända problem vad
gäller t.ex. stabilitet.
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Grundläggning
Grundläggning av byggnader antas ske på konventionellt vis med platta på
mark, på plintar eller motsvarande. Med hänsyn till stigande vattennivåer i
Vänern har bestämmelse om lägsta grundläggningsnivå införts i plankartan
i de områden som antas bli påverkade. Med lägsta grundläggningsnivå
avses underkant oskyddad grundsula eller plint. Bestämmelsen om lägsta
grundläggningsnivå föreslås vara +46,85 (RH2000) och avser nybyggnation
av bostadshus. Den föreslagna nivån, +46,85 motsvarar 200-års nivå.
Rekommenderad markanvändning och grundläggningsnivå redovisas i
Stigande vatten.

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Radon
Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga
radonskyddande åtgärder krävs i samband med uppförande av bostäder.

Förorenad mark
I området har ingen tidigare verksamhet bedrivits vilken bedöms kunna ge
upphov till föroreningar i marken.

Luft
Luftkvalitén i området påverkas i första hand av trafiken på väg 26. Utifrån
den stora andelen naturområden inom och i anslutning till planområdet
antas inte detta innebära några problem.

+46,85

+46,85

Illustrerad lägsta grundläggningsnivå för nybyggnation av bostäder på oskyddad grundsula eller plint med hänsyn
till stigande vattennivåer i Vänern.
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4. Risker
TRAFIKBULLER OCH STÖRNINGAR
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader redovisas
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det
gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.
Förordningen anger att buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges
i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00
( 3-5 §§).
Vad gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnad ska hänsyn tas
till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen (8 §).
Bullerförordningen avser endast buller utomhus vid bostadsbyggnader
och omfattar inte bullernivåer inomhus i bostadsbyggnader, det regleras
istället i Boverkets byggregler (BBR).
Inom eller i anslutning till planområdet finns ingen spårväg. Den väg
som skulle kunna innebära att rekommenderade riktvärden för buller
enligt förorfningen överskrids är väg 26, därför har detta i första hand
undersökts översiktligt.
I Nationell vägdatabas (NVDB) anges att årsdygnstrafik på väg 26 i
anslutning till är 3 300 fordon/dygn. Den tunga trafiken (lastbilar) är 700
fordon/dygn vilket motsvarar drygt 21 % av totaltrafiken.
Utifrån Trafikverkets prognos år 2040 väntas trafiken generellt öka med
1 % årligen. Detta innebär att årsdygnstrafiken på väg 26 i anslutning till
planområdet år 2040 skulle vara 3 800 fordon/dygn.
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Utifrån att hastigheten på vägen begränsas till 90 km/h, årsdygnstrafiken
är 3 800 fordon, avståndet mellan vägmitt och bostadsbyggnads fasad är
85 meter ger en översiktlig beräkning att ca 57-58 dBA ekvivalent ljudnivå
(obeaktat typ av mark mellan vägen och bostadsbyggnad). Med mjuk
mark beaktat mellan väg och bostadsbyggnad blir istället den beräknade
bullernivån 54 dBA ekvivalent ljudnivå.
Beräkningen av trafikbuller har gjorts enligt de rekommendationer som
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans tagit fram i
broschyren Hur mycket bullrar vägtrafiken?
Utifrån den översiktliga beräkningen görs bedömningen att de
rekommenderade riktvärden för buller vid bostadsbyggnader inte
överskrids och därför behöver inte trafikbuller utredas vidare.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Väg 26 som ligger strax öster om planområdet är klassificerad som primär
transportled för farligt gods. Eftersom vägen ligger inom 150 meter från
planområdet ska risker som är förknippade med olyckor med farligt gods
undersökas i planläggning enligt den riskpolicy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods som tagits fram av länsstyrelserna i Skåne,
Stockholm och Västra Götalands län.
Undersökningen redovisas och sammanställs i PM Riskbedömning transporter
farligt gods.
Utifrån rådande och kända förhållanden och genom föreslagen placering
av nya bostäder har riskerna med farligt godsolyckor bedömts som
acceptabla.
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STÖRANDE VERKSAMHETER
I anslutning till planområdet finns inga störande verksamheter. Den
användning som föreslås i planen antas inte heller medföra störningar för
omgivningen.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka höjning i hav, sjöar och vattendrag och
även fler extrema vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar
som antas komma oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att
anpassa planering och byggande till dessa förväntade förutsättningar.
Exempel på vägledning för planering avseende översvämningar och kraftiga
skyfall har tagits fram av SMHI, Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna
för Vänern (Rapport nr 2010-85) och Klimatanalys för Västra Götalands län
(Rapport nr 2011-45) samt av länsstyrelsen i publikationen Stigande Vatten
och Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 2018:5.
Handboken Stigande vatten presenterar inga exakta siffror eller nivåer
för översvämningszoner, detta med anledning av att bedömningar
kan förändras i takt med att ny forskning inom området tas fram. Mot
bakgrund av detta redovisas aktuella planeringsnivåer i ett faktablad,
benämnt Faktablad Vänern.
Vänern har delats in i fyra översvämningszoner, vilka är kopplade till grad
av risk och tidsintervall. Inom zon 4 är sannolikheten för översvämning
högst och inom som 1 lägst.
Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk (10 000-årsnivå)
är enligt länsstyrelsen (Faktablad Vänern) +47,44 (RH2000) beräknad
högsta vattennivå. För ny bostadsbebyggelse anser kommunen att det är
rimligt att utgå från 200 års nivå, vilket motsvarar +46,85 (RH2000).
Utifrån att delar av föreslagen kvartersmark är lägre än 200 års nivå har
bestämmelse om lägsta grundläggningsnivå för bostäder införts. Några
ytterligare skyddsåtgärder har inte bedömts nödvändiga.
Risken kvarstår dock att området kan påverkas under kraftiga skyfall som
orsakar stora vattenansamlingar, vatten som tränger upp ur vatten- och
avloppssystem och höga grundvattennivåer. Inom tomt- och naturmark är
det därför mycket viktigt att skapa plats för vatten vid kraftiga skyfall. Det
är även viktigt att förorenat ytvatten renas innan det rinner ut i Vänern.
Naturmark inom planområdet kan troligtvis användas som uppsamlingsoch fördröjningsplats vid extremt stora vattenmängder.
För att sannolikhetsreducera mot översvämningar orsakade av kraftiga
regn bör man inom planområdet använda olika typer av lösningar för
att absorbera vatten som fördröjer, magasinerar, infiltrerar, renar och
avdunstar vatten.
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SKRED OCH RAS
Jordarter inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial sand med
inslag av dyn (sandås) i NO-SV riktning. I de västra delarna av planområdet
utgörs marken av morän och av berg i dagen i den nordvästra delen.
Angränsande mark till planområdet utgörs av morän och postglacial sand.
Marken sluttar i huvudsak västerut från väg 26 till Vänern med lokala
avvikelser. Inom planområdet varierar marknivåer från omkring ca +45 till
ca +50 (RH2000). Delar av planområdet riskerar således att översvämmas
vid höjda vattennivåer för Vänern.
Området är sedan tidigare bebyggt med bostadshus och det finns inga
kända stabilitetsproblem i området.
I samband med projektering för utbyggnad av kommunala vattenoch spillvattentjänster har bergsondering gjorts i området, borrning
har koncentrerats till potentiell sträckning för VA-ledningar. Vid de
borrpunkter som påträffats av berg har nivån till bedömd bergnivå varierat
mellan ca 1,5-2 meter under markytan.
Den föreslagna nya bostadsbebyggelsen har lokaliserats i direkt anslutning
till befintlig bebyggelse. Utifrån rådande och kända förhållanden bedöms
risken till olyckor med skred och ras som låg.

Jordarter inom och i anslutning till föreslaget planområde. Källa: SGU
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5. Miljökonsekvenser
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen
alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan
antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:
•

De planer var genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken
(Natura 2000) ska miljöbedömas.

•

Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 §
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905)
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i
MKBförordningen (1998:905).

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Därför finns inget
behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta konsekvenser som
bedöms uppstå vid planens genomförande har behandlats inom ramen
för denna planbeskrivning.
Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen
i Västra Götalands län enligt 6 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-05-08 meddelat att
myndigheten delar kommunens åsikt.
Läs utförlig bedömning i bilagan Behovsbedömning MKB som tillhör
planhandlingarna.
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6. Genomförande
Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande
Som underlag för samrådshandlingen har planenheten haft dialog
och möten med fastighetsägare i området, styrelsen för Movikens
samfällighetsförening och intresseförening, myndigheter m.fl.
Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för
normalt förfarande. Dess olika steg redovisas nedan.
Samråd - Under samrådet inhämtas information, önskemål och
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd
redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen till förslaget och
det planeringsunderlag som har betydelse samt hur kommunen avser
handlägga ärendet. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådsmöte kommer hållas den 17 december 2018, kl. 18:00 i Stadshuset,
Kyrkogatan 2 i Mariestad. Vid mötet redovisar kommunen planförslaget
och det ges tillfälle att ställa frågor, lämna synpunkter och föra dialog.
Samrådsredogörelse - Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter
i en samrådsredogörelse. I redogörelsen kommenteras synpunkterna och
det redovisas hur de tillgodoses i det fortsatta planarbetet
Granskning - Innan detaljplanen antas ska den låta granskas. Under
granskningen redovisas ett nytt planförslag och hur de synpunkter som
framförts under samråd tagits omhand. Granskning har samma syfte som
samråd, d.v.s. att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge
möjlighet till insyn och påverkan.
Granskningsutlåtande - Efter granskning sammanställs inkomna
synpunkter i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet kommenteras
synpunkterna och det redovisas hur de tillgodoses inför antagande av
planen.
Antagande - Beslut om antagande av detaljplanen sker av
kommunfullmäktige.
Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast
tre veckor efter beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens
anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen överklagat beslutet och
länsstyrelsen inte heller beslutat att överpröva beslutet.

PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun

29

Preliminär tidplan
Samråd			

Q4 2018

Granskning		

Q1 2019

Antagande		

Q2 2019

Tiderna ovan är preliminära och kan förändras under arbetets gång.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av
infrastruktur och eventuella ombyggnader på angränsande mark ansvarar
exploatören.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. På plankartan har angetts
att den allmänna platsen har enskilt huvudmannaskap. Detta gäller för all
allmän plats i området, d.v.s vägar och naturmark.
Ellevio äger elnätet i området och ansvarar för dess drift och skötsel.
Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
dock ej dagvatten. Detta innebär att kommunen är ansvarig för vatten- och
spillvattentjänster medan dagvatten ska hanteras enskilt. Vid framtagande
av samrådshandlingen pågår projekteringsarbete för anslutning av området
till kommunala vatten- och spillvattenledningar som planeras utföras
under 2019.

GA:3

GA:2

Omfattning av del av Moviken GA:2 och del av Moviken GA:3 enligt
Lantmäteriets översiktskarta.
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Rättigheter
Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns tre gemensamhetsanläggningar, vilka förvaltas av
Movikens samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningarna omfattar
vägar (Moviken GA:1), badplats (Moviken GA:2) samt båtplats och väg till
denna (Moviken GA:3). Samtliga gemensamhetsanläggningar (Moviken
GA:1, GA:2 och GA:3) har fastställts i anläggningsbeslut (1680-873) och
tjänande fastighet är Moviken 3:1. Deltagande fastigheter för respektive
gemensamhetsanläggning framgår i anläggningsbeslutet.
Gemensamhetsanläggningarnas omfattning redovisas digitalt i Lantmäteriets översiktskarta. Det finns en osäkerhet i gemensamhetsanläggningarnas läge och omfattning utifrån fastställelse i Göta hovrätt 1990-12-28,
framförallt vad gäller utbredning av Moviken GA:2 (badplats) vilket måste
utredas vidare till granskningshandlingen.
Movikens samfällighetsförening ansvarar för ovanstående anläggningars
utförande och drift.
Utom planområdet finns en gemensamhetsanläggning (Moviken ga:4) för
del av den tidigare riksväg 64 (1493-246) som ersatts av väg 26.
Planförslaget som innefattar möjlighet att tillskapa nya bostadsfastigheter
genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1 berör i första hand
Moviken GA:1 för vägar eftersom de nya fastigheterna ska tillförsäkras
åtkomst till allmän väg.
Behov av att ompröva gemensamhetsanläggningarna med anledning av
planerad utveckling kommer framgå vid genomförande av planen.
Servitut
Inom planområdet finns ett känt avtalsservitut för båtplats, ett s.k. båtplatsservitut (16-IM3-88/6535.1) som belastar stamfastigheten Mariestad
Moviken 3:1 till förmån för fastigheten Mariestad Moviken 1:14.
Planförslaget avser inte medföra några förändringar i ovanstående servitutsavtal.
Ledningsrätter
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt för starkström (16801022.1) som belastar stamfastigheten Mariestad Moviken 3:1 till förmån
för Gullspångs nät AB.
Nya ledningsrätter för allmänna vatten- och avloppsledningar ska tillkomma i samband med utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för vattenoch avlopp.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft.
Planen gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan.
Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen
förverkligas.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen skapar förustättningar för avstyckning av 17 nya fastigheter
från Moviken 3:1 för för bostadsbebyggelse. Vidare möjliggörs utökning
och minskning av befintliga fastigheter inom vissa ramar (bestämmelse
om minsta fastighetsstorlek).
På stamfastigheten finns befintliga bebyggda områden som inte förutsätter
fastighetsbildning för att medge byggrätt. Byggrätten har istället reglerats
i förhållande till användnings/egenskapsytan.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggningar och
andra fastighetsrättsliga åtgärder handläggs av Lantmäteriet. De
fastighetsbildningsåtgärder som erfordras inom planområdet för
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör.
Rättigheter för allmänna ledningar ska säkerställas med servitut eller
ledningsrätt där det är nödvändigt.
Eventuell ersättning med anledning av ändring/upphävande för del av
Moviken GA:2 (badplats) och Moviken GA:3 (båtplats och väg till denna)
prövas i samband med lantmäteriförrättning.

GRUNDKARTA
Grundkartan som utgör underlag för detaljplanen är upprättad 2018-10-01
och redovisar en del osäkerheter vad gäller omfattning och utredredning
av gemensamhetsanläggningar. Vidare saknas redovisning av befintliga
luftledningar i områdets sydöstra del. Inför granskningshandlingen ska
detta undersökas och utredas.

EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten
inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta
inkluderar även kostnader för flyttning av ledningar, ordningsställning
samt åtgärder i angränsande ytor.

Planekonomi
Planavtal har tecknats mellan Mariestads kommun och exploatören/ägaren
till stamfastigheten Moviken 3:1 som initerat detaljplanen. Planavgift skall
således ej debiteras i samband med bygglov.
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TEKNISKA FRÅGOR
Behov av ytterligare utredningar och åtgärder
Geoteknisk undersökning krävs för projektering av till exempel gator,
ledningar och byggnader. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för
detaljutredning angående markens bärighet.
Byggnation och åtgärder i vatten kan kräva tillstånd om vattenverksamhet
eller dom beroende på omfattning.
Vid eventuellt påträffande av kultur- eller fornlämning i samband med
grävningsarbeten eller liknande skall arbetet avbrytas och anmälas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

Planenheten

Adam Johansson
Tf. planchef
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