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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen.

1. Länsstyrelsen, 2021-04-28
2. Lantmäteriet, 2021-04-26
3. Trafikverket, 2021-04-16
4. Statens geotekniska institut, 2021-04-13
5. Tekniska nämnden, 2021-04-20
6. Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-05-18
7. Gullspångs kommun, 2021-04-14
8. Räddningstjänsten östra Skaraborg, 2021-04-22
9. Avfallshantering östra Skaraborg, 2021-05-03
10. Västtrafik, 2022-04-27
11. Postnord, 2021-04-16
12. Ellevio, 2021-05-03
13. Yttrande 1, 2021-04-23
14. Yttrande 2, 2021-04-28
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Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för 
avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna 
synpunkter. Den första möjligheten att lämna synpunkter var i samband med samrådet 
som pågick under perioden 2016-02-22 till 2016-04-01.

Förslag till detaljplan för Askeviks camping m.m., Askevik, Mariestads kommun 
har varit föremål för granskning under perioden 31 mars 2021 till 29 april 2021. De 
synpunkter som kommit in under granskningstiden samt kommunens ställningstagande 
och förslag till förändring av planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas 
i detta granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtande framgår vilka synpunkter som 
tillgodosetts samt vilka kommunen inte kunnat beakta och skälen till detta. 

Länsstyrelsen

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

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att planen kommer i konflikt med riksintressen, 
mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer eller att strandskydd upphävs i strid med 
gällande bestämmelser.

Länsstyrelsen gör dock bedömningen att planen behöver bearbetas/kompletteras 
vad gäller prövningsgrunder för hälsa och säkerhet, för att inte riskera en prövning vid 
antagande.

Översvämning Vänern
I samrådsskedet skrev Länsstyrelsen bland annat att:
• Höjdsättning bör ske med marginal i zon 2 enligt Stigande Vatten.
• Funktionen boende ska säkerställas (boende ska fungera på ett tillfredställande sätt 

vid en översvämning) vilket innebär att kommunen behöver säkerställa: 
förutsättningar för att kommunalteknisk försörjning ska fungera, 
att man ska ta sig till och från boendet på säkert sätt och 
att vägar för räddningsfordon och boende ska vara tillgängliga vid översvämning.

Kommunen skriver dock i planbeskrivningen att de avser planera utifrån Zon 2 
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(200-årsnivå). Kommunen anger inga särskilda skäl eller motiveringar till detta annat än 
att deras egen bedömning är att 10 000-årsnivån (Zon 1) är orimlig.

Länsstyrelsen vill först nämna att Boverkets tillsynsvägledning för bedömning av 
översvämningsrisk är tydlig med att den grundläggande utgångspunkten vid bedömning 
av översvämningsrisk är att ny sammanhållen bebyggelse ska lokaliseras till områden 
som inte hotas av översvämning, det vill säga över beräknad högsta nivå (förkortat BHN, 
vilket motsvarar 10 000-årsnivån). I vissa fall kan det enligt Boverket vara motiverat att 
acceptera en högre sannolikhet för översvämning, under förutsättning att konsekvenserna 
bedöms kunna hanteras på ett godtagbart sätt. Eftersom planen ansluter till befintliga 
strukturer bedömer Länsstyrelsen att avsteg från den grundläggande utgångspunkten 
kan vara skälig, om konsekvenserna hanteras och erforderlig säkerhetsmarginal finns. 
Ansvaret ligger dock på kommunen att visa att marken är lämplig för ändamålet med 
hänsyn till risken för översvämning.

Det bör noteras att Boverket i sin tillsynsvägledning anger att samhällsfunktioner och 
bebyggelse av mindre vikt kan tillåtas lokaliseras till områden inom 200-årsnivån. Det 
kan röra sig om enstaka villor, fritidshus, restauranger, mindre industrier med liten eller 
obetydlig miljöpåverkan, vägar med förbifartsmöjligheter, med mera. Länsstyrelsens 
bedömning dock är att den aktuella planen omfattar ny sammanhållen bebyggelse och då 
är utgångspunkten enligt ovan (BHN med möjlighet till avsteg enligt tidigare yttrande).

Länsstyrelsen står därmed fast vid kommentarerna från samrådsskedet: kommunen 
behöver säkerställa höjdsättning med marginal i zon 2 och samtidigt säkerställa 
funktionen boende enligt tidigare yttrande. Utgångspunkt vid bedömning av säkerställd 
funktion är översvämning motsvarande BHN. Kommunens alternativ är att tydligt 
beskriva konsekvenserna för planområdet vid BHN och motivera med vilka alternativa 
åtgärder som marken blir lämplig för ändamålet, med hänsyn till risken för översvämning. 
Kommunen skulle exempelvis kunna överväga ett mer storskaligt skydd för området som 
även skyddar befintlig bebyggelse.

Översvämning skyfall
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och 
som förväntas bli vanligare och intensivare i framtiden. Kommunen behöver 
beskriva konsekvenserna av ett skyfall inom planområdet, minst ett klimatanpassat 
100-årsregn. Även planens eventuella påverkan på området utanför planområdet samt 
framkomligheten till och från planområdet ska beaktas. Eventuella skyddsåtgärder 
behöver beskrivas och säkerställas. I bedömningen bör hänsyn tas till bland annat 
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ytavrinningsvägar, lågpunkter och instängda områden. Mer information finns i 
”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), 
utgiven av länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland.

Stranderosion
Frågan om risker kopplat till stranderosion har lyfts i samband med att LIS-planen 
togs fram. SGI lyfter i granskningen samma fråga, se bifogat yttrande. Länsstyrelsen 
delar dessa synpunkter och gör bedömningen att frågan inte har hanterats fullt ut. 
Planen behöver därmed kompletteras. I planbeskrivningen behöver det tydligt framgå 
kommunens bedömning av förekomst av erosionskänsliga jordar, erosionsrisk sett över 
tid samt hur detta kan påverka områdets stabilitetsförhållanden.

Synpunkter på granskningshandlingen

Strandskydd
Planbestämmelse för upphävande av strandskydd inom kvartersmark saknas. 
Länsstyrelsen förutsätter att detta har missats vid revidering av plankartan och att 
kommunen kommer justera detta inför antagande. Kommunen anger i planbeskrivningen 
LIS som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom kvartersmark, något som 
Länsstyrelsen anser är rimligt. Inom naturmark och vattenområden ska strandskyddet 
ligga kvar.

Trafiksäkerhet
Synpunkter från samrådsskedet har hanterats, se bifogat yttrande från Trafikverket.

Kommentarer
Översvämning Vänern. 
Inför den nya granskningen har kommunen anpassat planen efter den beräknade 
högsta vattennivån på Vänern ,+47,44 meter och tillfört nödvändiga bestämmelser på 
plankartan. 

Översvämning Skyfall
Inför den nya granskningen har en skyfallsutredning gjorts och nödvändiga åtgärder har 
tillförts plankartan. 

Stranderosion 
Erosionsfrågan har utretts ytterligare och informationen rörande hur förutsättningarna 
kan komma att förändras över tid har tillförts handlingarna inför den nya granskningen.
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Strandskydd
Inför den nya granskningen har bestämmelser om upphävande av strandskydd lagts till i 
planhandlingarna för kvartersmark och vägar. 

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-03-30) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras

PLANKARTA
I planbeskrivningen anges att strandskyddet är upphävt inom planområdet men 
bestämmelsen saknas i plankartan. Eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt 
bindande gäller endast de bestämmelser som finns upptagna i handlingen plankarta med 
bestämmelser. Detta innebär att strandskyddet återinträder för området enligt 
7 kap. 18 g § miljöbalken.

Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap, men bland 
planbestämmelserna saknas en planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som finns 
upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. Detta innebär att huvudregeln om 
att kommunen är huvudman för detaljplanen enligt 4 kap 7 § 1 men PBL gäller för det 
aktuella planförslaget.

Egenskapsgränsen har inte rätt utseende under planbestämmelser, punkterna saknas. 
Egenskapsgränsen har rätt utseende i plankartan. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras

PLANBESKRIVNING
Begreppet tomt och fastighet används inte konsekvent i planbeskrivningen.

Kommentarer
Administrativa bestämmelser för upphävande av stranskydd inom kvartersmark och vägar 
har tillförts planhandlingarna inför den nya granskningen. 

Efter avstämning med er har administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap 
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tillförts plankartan inför den nya granskningen. 
Egenskapsgränsen ser ut som den ska i de handlingar vi tagit fram, troligtvis har det 
blivit något fel när den skickats. Inför den nya granskningen har skalan på linjen under 
planbestämmelserna förstorats. 

Inför den nya granskningen har fastighet blivit det begrepp som används. 

Trafikverket
Området på östra sidan om väg 26 har utgått i granskningshandlingarna och övriga 
synpunkter har beaktats. Trafikverket ser positivt på att skyddsvallar kommer att uppföras 
mellan området och väg 26. Trafikverket har inget att erinra mot detaljplanen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

SGI
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är 
daterat 2016-03-11, dnr. 5.2-1602-0172.

Enligt SGU:s jordartskarta består den naturliga jorden inom området av morän. Enligt 
SGU:s jorddjupskarta kan ett jorddjup om 1-3 m förväntas inom större delen av området, 
med lokala djup ner till 5 m. Enligt (4) sluttar området genomgående ner mot Vänern 
med en lutning om ca 1:10 i områdets östra del och med en flackare lutning inom den 
västra delen.

Lokalt kan lutningar upp mot 1:5 förekomma. I (4) konstateras det att jorden inom 
området huvudsakligen utgörs av fast lagrad friktionsjord som vilar på berg. De 
två provgropsgrävningar som utförts inom området fastställer att under ca 20 cm 
vegetationsjord finns i den ena provgropen sand ner till 1 m följt av siltig lera ner till 
2 m följt av siltig morän ner till stopp mot block eller berg på 2,5 m djup. I den andra 
provgropen återfinns efter vegetationsjorden siltig morän ner till drygt 1 m djup och 
stopp mot block. I den ena provgropen påträffades den fria vattenytan 0,8 m under 
markytan medan den andra provgropen var torr.

I (4) görs tolkningen att inga stabilitetsproblem föreligger inom området med hänsyn till 
de fasta jordarna, det ringa jorddjupet samt de flacka lutningarna ner mot Vänern.
Bedömningen är även att det inte föreligger någon risk för ras eller blockutfall i eller i
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anslutning till planområdet. SGI instämmer i denna bedömning och anser att synpunkt 
lämnad i yttrande daterat 2016-03-11 är bemött.

I (4) konstateras även att ingen pågående erosion noterades i samband med 
fältundersökningen. Länsstyrelsens uttrycker i (3) dock erfarenhet av att kuststräckan 
är utsatt för stranderosion. SGI anser inte att den kommentar som lämnades i yttrande 
daterat 2016-03-11, rörande att förekomst av erosionskänsliga jordar ska belysas i 
detaljplanen (med stöd av formulering i LIS-plan), har bemötts fullt ut. Vi föreslår att ett 
förtydligat resonemang inkluderas i planbeskrivningen där det framgår hur man bedömer 
att erosionsförutsättningarna över tid eventuellt förändras och hur detta kan påverka 
områdets stabilitetsförhållanden.

Kommentarer
Erosionsfrågan har utretts ytterligare och informationen rörande hur förutsättningarna 
kan komma att förändras över tid har tillförts handlingarna inför den nya granskningen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande 
detaljplan för Askeviks camping och har inget att erinra gällande planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:

Dagvatten
Den föreslagna parkeringen i planområdets södra del kan behöva anslutas till oljeavskilja-
re för rening av dagvatten. Detta om plats för 50 fordon eller fler anordnas.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Gullspångs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiva till förslag till detaljplan 
för Askeviks camping m.m., Askevik, Mariestads kommun och har inga synpunkter på 
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förslaget.
Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten östra Skaraborg
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende. 

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Avfallshantering östra Skaraborg
Gällande framkomlighet för sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för 
att uppfylla reglerna i renhållningsföreskrifterna.

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

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

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på 
ca 1,5 meter utanför vändytan.

Säkerheten vid hämtning är ytterst viktigt och backning 
med hämtningsfordon ska inte förekomma. 

Vi vill också framföra att enligt lag ska förpackningar sorteras ut för återvinning. 
Förpackningar får inte läggas i kärl avsedda för restavfall.
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För mer information om utformning av avfallsutrymmen se ”Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen” som finns att läsa på vår hemsida www.avfallskaraborg.se

Avfallsutrymmen eller avfallskärl ska placeras så nära sopbilens angöringsplats som 
möjligt samt inte överstiga 6 meter vid hämtning med baklastande sopbil.
Vid hämtning med sidlastande sopbil ska kärlen placeras högs 1,5 meter från platsen där 
sopbilen stannar.

Vi vill passa på att meddela att det finns möjlighet att få avfallshämtning från 
underjordsbehållare.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Hej!
Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Mariestads kommun har upprättat 
för Askeviks camping m.m. Mariestads kommuns diarienummer KS 2020/128
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och fritidshusområde 
genom att skapa förutsättningar för vidare utveckling av campingen samt skapa större 
och nya byggrätter för fritidshusområdet.
 
Västtrafik ser positivt på att expansion sker i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik. 
Det är dock viktigt att det byggs trafiksäkra passager över väg 26 och att det skapas 
trafiksäkra och tillgängliga gångvägar mellan hållplatslägena och planområdet, vilket enligt 
digitala kartor saknas idag. Expansion av området kan ge ökad gångtrafik utmed och över 
väg 26 och då behöver trafiksäkerheten vid hållplatserna ses över.

Kommentarer
Synpunkten hanteras och får studeras vidare. Eftersom väg 26 är en statlig väg och 
förvaltas av Trafikverket hamnar ansvaret kring hållplatser och säkerheten framförallt på 
dem och regleras inte inom detaljplanen. Frågan får lyftas mellan Västtrafik, Trafikverket 
och eventuell berörd fastighetsägare i en vidare process. 

Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
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postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området.

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Ellevio
Ellevio har inom aktuellt område befintliga jordkabelledningar 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 att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området.

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

För övrigt har vi inget att erinra mot det upprättade planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen. 

Yttrande 1
Förslaget på maximal utveckling av södra campingområdet med de 4 uthyrningsstygorna 
nära fritidshusområdet och nära badstranden upplevs trångt.
Campingplatsen åt söder riskerar att bli för exploaterad. 

Föreslår att platsen för de tänkta uthyrningsstugorna istället får finnas kvar som fria ytor, 
gärna med klippt gräsmatta. 

Kommentarer
Eftersom en del av syftet med detaljplanen är att kunna utöka campingens verksamhet 
bedömer kommunen det rimligt att ytan söder om restaurangen får användas till 
stugbebyggelse.  
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Yttrande 2
Varför bygga ut då det är vikande underlag bla med en restaurang som varit stängd i två 
år? På mina 50 vuxna år i området har det vid ett tillfälle varit så fullt att campingen frågat 
om jag kan erbjuda plats på min tomt. En gång och jag vistas i min stuga årligen under 
säsong mellan midsommar och mitten av augusti.

Att förtäta i den norra delen mot himmelsberg 1:56( redan påbörjat för övrigt) är ju 
inte positivt mht befintlig risk ifh väg 26 och transporter farligt gods samt för de redan 
boende livskvalité . Det räcker med störningar från den förtätning som redan skett på 
resp enskilt tomt med fler övernattningsplatser.

För övrigt är ju där redan anlagt en ny hamn (pir) utan grannars hörande. Detta blir ju 
konkurrens med campingens hamn vilket inte nämns i detaljplanen. Antal hamnplatser 
sålunda överdimensionerat i området och chansen större att störningar blir större i 
området. Satsa på campingens etablerade hamn där faciliteter redan finns.

Kommunen borde satsa på campingen utbyggnad helhjärtat för där finns ett renodlat 
seriöst intresse för näringen som sådan och inte satsa på två delvis konkurrerande 
näringar. 

I området som sådant bör man vara försiktigt med en för stor exploatering då litenheten 
är lagom och attraktiv, ca 500 m norr himmelsberg 1:56 finns redan en relativt nystartad 
likande vht som redan ökat exploatering i området ( beläget i Gullspångs kommun ).

Även i detta fall bör kommunerna samverka och detta tas med i helhets bedömningen av 
området. Jag är orolig över det markant ökade trycket från turistnäringen i området och 
att avkastningsmöjligheterna överskattas.

Jag förordar att kommunen tillstyrker del av detaljplanen- den vad avser campingens 
område, inte den norra delen.

Kommentarer
Med den här detaljplanen möjliggörs en utvidgning av restaurangen som ett steg i 
att kunna utveckla campingverksamheten. Det bedöms naturligt att vilja utveckla 
campingverksamheten för att göra de gäster som finns nöjda och eventuellt kunna locka 
fler.

Riskerna till olyckor med farligt gods från väg 26 har hanterats inom planprocessen 
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och bedöms acceptabla både av kommunen och länsstyrelsen. Det är svårt att veta om 
det är särskilda störningar det syftas på, men kommunen bedömer inte att detaljplanen 
möjliggör för några oacceptabla störningar.

För att anlägga en pir krävs det tillstånd hos Länsstyrelsen i Västra Götaland vilken har 
sökts och godkänts. Huruvida verksamheterna eventuellt skulle konkurrera med varandra 
är ingenting som tas hänsyn till i detaljplaneprocessen. Skulle konkurrens uppstå kan det 
däremot leda till en högre standard på verksamheterna. 

Föreslagen detaljplan möjliggör för en utveckling av området med en större 
exploateringsgrad än i dagsläget. Den exploateringsgraden är enligt kommunens 
bedömning fortsatt såpass begränsad att området kommer bibehålla en någorlunda 
likartad karaktär. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av campingen och fritidshusområdet.  
Kommunens riktning är därför fortsatt att möjliggöra för utveckling både av campingen 
och det norra området. Vad gäller avkastningsmöjligheterna i det här läget så är det 
ingenting kommunen lägger någon värdering i, som nämnt tidigare bedöms det positivt 
att det finns en vilja att utveckla området. 




