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Yttrande inför sammanfattande
redogörelse för Götene kommuns översiktsplan
Inledning
Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit remiss kring sammanfattande redogörelse för
Götene kommun från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. SFV har tagit del av
Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse för Västra Götalands län 2017, allmänt
tillgängligt material om gällande översiktsplan från 2010 på kommunens webbplats.
Remissen är ett led i Götenes arbete med att ta fram en ny översiktsplan. SFV:s
synpunkter lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som lämnar en sammanfattande
redogörelse för bland annat statliga intressen med betydelse för översiktsplanen.

SFV:s uppdrag och fastigheter
SFV är en myndighet som förvaltar vissa delar av statens fasta egendom. SFV:s
uppdrag beskrivs i myndighetens instruktion och årligt regleringsbrev. De fastigheter
SFV ska förvalta är de som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål,
fastigheter som är av stort kulturhistoriskt värde för vilka staten har ett särskilt ansvar,
fastigheter som under århundraden har tillhört kronan eller har donerats till staten.
SFV har ett långsiktigt förvaltningsperspektiv och många av SFV:s objekt är statliga
byggnadsminnen (SBM) med Riksantikvarieämbetet som tillsynsmyndighet.
SFV förvaltar cirka 3000 byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. I Västra
Götalands län har SFV bland annat residens, fästningar och kronoholmar. I Götene
kommun förvaltas kronoholmarna Dagskär 1:1 och Skateberget 1.1 av SFV.

Sammanfattning
De obebyggda kronoholmar SFV förvaltar i Götene kommun ligger inom område som
är av riksintresse för såväl turism och friluftsliv som för yrkesfiske. SFV är tillfreds
med gällande översiktsplans redovisning och ställningstaganden kring riksintressen.
SFV har inget att tillägga.

Beslut
I detta ärende har utvecklingsdirektör Annakarin Wiberg beslutat. Utredningsarkitekt
Lotta Lehmann har varit föredragande. I handläggningen har också förvaltare Annika
Söderberg och enhetschef fastighetsrätt Daniel Biazzi deltagit.
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