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Bedömning av lämpligheten av markens användning
I föreliggande bilaga redovisas planområdets befintliga förutsättningar och kommunens
bedömning av den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i
2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning. En samlad
bedömning redovisas på sista sidan.

Riksintressen
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för yrkesfiske (3 kap. 5 § MB), riksintresse
för friluftsliv (3 kap. 6 § Miljöbalken) och riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 1-2 §§
MB)
Riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB
Det finns ingen aktivt yrkesfiske inom området Ekudden. Planförslaget bedöms inte
påverka riksintresset.
Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB
Det utpekade området för riksintresset som berör aktuellt planförslaget är Vänern- Djurö,
Brommö, Torsö och Fågelö, beslutat av Länsstyrelsen den 21 april 2016. Enligt riksintressets värdebeskrivning (FO 42:5) är dess värdekärnor främst kopplat till möjligheterna
att utöva land- och vattenknutna friluftsaktiviteter inom områdena Djuröarkipelagen,

Kartan redovisar del av riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap. MB
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Brömmö, Torsö, Fågelö samt strandremsan mellan Viksnäsudde och Sandviken/Gluggen. Hänsyn till friluftsvärderna gäller dock inom hela riksintresseområdet. Åtgärder som
riskerar att påverka riksintressets friluftsvärden negativt är exempelvis större industriverksamheter, vindkraftsparker och bebyggelse som avhåller och hindrar allmänheten från att
vistas i strandmiljöerna.
Planförslaget möjliggör en utvidgning av befintlig uppställningsplats för båtar och andra
marina färdmedel om cirka 1,6 hektar. Obebyggd strandnära mark föreslås exploateras
och stängslas in vilket kommer begränsa allmänhetens tillgänglighet till planområdets
kvartersmark.
Kommunen bedömer med att större delen av markområdet som föreslås ianspråktas för
utökningen av båtgården har låga friluftsvärden med anledning av dess svåra terräng med
tät vegetation och många stora stenblock i dagen. Enligt genomförd naturvärdesinventering (2019) har området även relativt låga naturvärden. Stenblocken har transporterats
dit i samband med att området fylldes ut i mitten på 1900- talet. Kommunen uppskattar
att större delen av området nyttjas i liten utsträckning för friluftsliv och strövområde. Att
dess förutsättningar i framtiden skulle förbättras är förenat med relativt stora investeringar och är därför inte trolig. Särskilt då den befintliga gångvägen ligger i direkt anslutning
till området.
Andra idag otillgängliga delar av planområdet har större friluftsvärden och bättre förutsättningar för att öka allmänhetens tillgänglighet. Mellan den befintliga båtgården och
Vänern finns en obebyggd naturremsa där förutsättningar finns för anläggandet av ny
gångväg längs med Vänerstranden som kan anslutas till befintlig stig söder om båtgården.
En ny gångväg skulle väsentligt öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet, i linje
med riksintresset intentioner.
Vid en helhetsbedömning av planförslagets påverkan på riksintresset anser kommunen att
ett genomförande av planförslaget delvis stärker riksintresset med anledning av allmänhetens ökade tillgänglighet till strandområdet. Större delen av den mark som föreslås för nya
uppställningsplatser nyttjas i liten utsträckning på grund av dess svårtillgängliga terräng
och bedöms ha låga friluftsvärden. Att ianspråkta området och begränsa allmänhetens
tillgänglighet kommer i praktiken inte påverka Ekuddens funktion som frilufts- och strövområde eller dess rekreationsvärden. Kommunen visar också att planförslagets visuella
påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illustrationer i planbeskrivningen)
inte blir betydande. Vidare bedöms inte heller planförslaget påverka riksintresseområdets
sammantagna friluftsvärden negativt.
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Bedömning
Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påverka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada.

Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
Aktuellt förslag till planområde har i Proposition 1885/86:3 pekats ut som riksintresse
för rörligt friluftsliv tillsammans med övriga Vänern. Utpekandet motiveras av områdets
särskilt stora värden för friluftslivet.
Vid bedömning av en exploaterings påverkan på riksintresset ska bedömningen, enligt
förarbetena (prop. 19885/86:3), göras utifrån ett helhetsperspektiv av riksintresseområdet.
Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets karaktär ska bevaras.
Enligt 4 kap. 1 § MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av befintliga tätorter, under förutsättning att utvecklingen sker med hänsyn till områdets friluftsvärden.

Kartan redovisar del av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB

Föreslaget planområde ligger enligt SCB:s tätortsdefinition och avgränsning inom Mariestads tätort. Kommunen anser att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av tätorten.
I kommunens Bostadsförsörjningsprogram (2018) samt översiktsplan Mariestad 2030
(2018) finns mål och strategier för att hantera framtidens bostadsförsörjning. Kommunens mål är att 2025 ha ökat med 4 000 nya invånare vilket kräver cirka 2 000 nya bostä-
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der. Målet baseras på Boverkets bostadsanalys för 2025. För att kommunen långsiktigt ska
trygga bostadsförsörjningen krävs bland annat att attraktiv och ändamålsenlig mark för
bostäder inom tätorten frigörs, exempelvis inom Hamnområdet och Katthavets industriområde. Områdena har pekats ut som omvandlingsområden i kommunens översiktsplan
(2018) och fördjupade översiktsplan (2013). Markytorna nyttas idag delvis som båtuppställningsplatser och dess funktion som tillgänglig central båtförvaring är en viktig del
i kommunens profilering som Sjöstad, vilket bland annat utgör en del av kommunens
vision -Vision Mariestad 2030.
För att möjliggöra ett genomförande av kommunens strategiska planer behöver delar av
de befintliga båtuppställningsplatserna flyttas till annan likvärdig plats inom tätorten. Med
anledning av Ekuddens båtgårds befintliga infrastruktur i from av en mindre hamn med
sjösättningsanläggning, mastkran, spolplatta samt sjösättningsramp bedöms en utvidgning
av Ekuddens båtgård som lämplig. Båtgården har idag cirka 250 stycken uppställningsplatser varav 160 under tak. Planförslaget möjliggör en utökning med ytterligare cirka
90 platser och bedöms tillgodose behovet av nya uppställningsplatser. Kommunen anser
därför att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av Mariestads tätort samt för kommunens långsiktiga bostadsförsörjning.
Att möjliggöra för båtuppställning långt ifrån infrastruktur för sjösättning anser kommunen medför flera negativa aspekter, utöver det logistiskt orationella för den enskilda
båtägaren. Bland annat negativ miljöpåverkan genom ökade koldioxidutsläpp samt en
ökad trafik centralt i tätorten som kan medföra negativa effekter på framkomligheten och
stadsmiljön i övrigt. Att bygga vid befintlig infrastruktur är även en av de fyra principer
som redovisas i kommunens översiktsplan (2018) som ett sätt att effektivisera markanvändningen och att säkerhetsställa en hållbar utveckling.
Vidare anser kommunen att planförslaget delvis bidrar till att stärka riksintresset då förslaget möjliggör en ny gångväg mellan den befintliga båtgården och Vänern. Gångvägen
kommer ansluta till den befintliga stigen söder om båtgården. Naturområdet som föreslås
som nya uppställningsplatser bedöms till största del ha låga friluftsvärden och en dålig
funktion som strövområde, med anledning av dess täta vegetation och stora stenblock
i dagen. Att områdets låga friluftsvärden på sikt skulle förbättras är sannolikt då det är
förenat med relativt stora investeringar. Särskilt då den befintliga gångvägen ligger i direkt
anslutning till området. Att anlägga den föreslagna gångvägen mellan befintlig båtgård
och Vänern ger tillgång till större friluftsvärden genom ökad tillgängligheten till strandområdet.
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Sett till områdets helhet bedöms planförslagets påverkan på riksintresset för det rörliga
friluftslivet marginellt förbättras trots att orörd naturmark ianspråktas. Ekuddens friluftsoch rekreationsområde har sammantaget stora värden för det rörliga friluftslivet med dess
närhet till Vänern och tillgänglighet till natursköna strövområden. Dessa värden återfinns
dock inte inom aktuell mark för nya uppställningsplatser. Genom anläggandet av en gångväg genom strandområdet mellan befintlig båtgård och Vänern kommer områden med
större friluftsvärden att tillgängliggöras.
Ekuddens karaktär och funktion som frilufts- och rekreationsområde bedöms marginellt
förbättras vid ett genomförande av planförslaget. Vidare visar kommunen att planförslagets visuella påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illistrationer i planbeskrivningen) inte påtagligt skadar riksintresset.
Bedömning
Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påverka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada.

Kulturmiljövärden
Området kring Ekudden och platsens olika användningar har tillsammans ett stort kulturvärde. Här avses främst campingen och badplatsen, utomhusbadet, Café Bäcken och
promenadstråken som under lång tid lockat Mariestadsbor och andra besökare till platsen
för rekreation.
Bedömning
Planförslaget bedöms inte stå i konflikt med bevarandet av områdets kulturvärden eller
dess attraktivitet som rekreationsområde. Sträckningen av den befintliga gångvägen som
går öster om båtgården föreslås flyttas cirka 20 meter öster ut för att möjliggöra nya uppställningsplatser. Gångvägens nya läge bedöms inte påverka stråkets funktion eller dess
rekreationsvärde.
Inom föreslaget planområde finns inga kända eller registrerade fornlämningar.

Landskapsbild
Planförslaget möjliggör en utökning av den befintliga båtgården i östlig och sydlig riktning. Området för planerade uppställningsplatser består idag till största del av tät sly närmast den befintliga båtgården och lövskog som skymmer båtgården från Ekkuddenvägen
och Café Bäcken. Området norr om Båtgården har ett relativt öppen landskap bestående
av parkering, rekreationsytor samt camping. Sett från campingen är den befintliga båtgår-

8

den dominerade i det södra siktstråket. Båtgården angränsar i väster till Vänern.
I planförslaget har en naturremsa längs med Ekuddenvägen planerats för att båtgården
fortsatt ska vara skymd från vägen. Naturremsan är som smalas (cirka 15 meter) i nordöstra delen av planområdet och som bredast (cirka 140 meter) i sydöstra delen av planområdet. Även utvidgningen söder ut kommer att omslutas av skog vilket därmed inte bedöms
påverka landskapsbilden. Norr om planområdet är landskapet mer öppet och den befintliga båtgården dominerar landskapet. Vid ett genomförande av planförslaget kommer
båtgården fasad förlängas cirka 30 meter öster ut, längs med parkeringen. Utvidgningen
bedöms få en negativ påverkan på landskapsbilden, men då den befintliga båtgården redan är dominant i det norra siktstråket kommer den negativa påverkan på landskapsbilden
bli marginell. Från väster bedöms planförslaget utgöra en påverkan på landskapsbilden
sett från vattnet. Planförslaget möjliggör en utvidgning om cirka 90 meter söder ut. Delar
av bebyggelsen kommer skymmas av lövträd men kommer främst under vinterhalvåret att
påverka landskapsbilden sett från vattnet. Under rubriken Illustrationer i planbeskrivningen
redovisas planförslagets påverkan genom ett fotomontage.
Bedömning
Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt sett till dess påverkan på landskapsbilden.

Naturvärden
Konsultföretaget Pro Natura genomförde sommaren 2019 en naturvärdesinventering av
Ekudden västra del, från Ekuddens båtgård till Gummerstadsvägen, samt en 2016 för
Ekuddens camping 2016. Inventeringen från 2016 omfattade endast planområdet norr
om båtgården samt en smal remsa längs med Ekuddenvägens väster sida. Inventeringen
kategoriserar båda områdena som naturvärdesklass 2 - högt naturvärde. Området väster
om Ekuddenvägen ominventerades i inventeringen 2019. Kommunen kommer i sin bedömning av markens lämplighet utgå från den senast gjorda inventeringen.
Inventeringen från 2019 påvisade ett relativt lågt naturvärde (naturvärdsklass 3) med undantag från planområdets sydöstra del (naturvärdesklass 2).
Naturmarken inom planområdet avgränsades till 6 naturvärdesobjekt (NVI 2016:1, 2)
(NVI 2019: 1, 2, 3 och 4).
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Redovisning av del av planområdets naturväden. Pro Natura 2019

2
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Redovisning av del av planområdets naturväden. Pro Natura 2016
Naturvärdesinventering 2016:
Naturvärdesobjekt 1
Objektets fältskickt utgörs av gräsmatta. Här finns arter såsom vitgröe, maskrosor,
groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, revsmörblomma,
knytling och rödsvingel. Träden utgörs av tall. På flera gamla tallar noterades utflyghål och
förändrad bark av den rödlistade reliktbocken. Även tallticka noterades på en gammal tall.
Naturvärdesobjekt 2
Objektet omfattar strandzonsmiljön och utgöras delvis av klippor av gnejs, sten, strandmad och standstränder. Strandfloran utgörs av frossört, kabbeleka, strandgyllen, rörflen,
topplösa, videört, fackelblomster, strandklo, sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe,
madrör, kärrsilja, hampflockel, gul svärdslilja, grenrör, flenört, gråbo, strandveronika,
knappsäv och strätta. Under tidigare inventeringar så har strandväxter som strandbräsma,
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rosenpilört och vattenmärke noterats.
Naturvärdesinventering 2019:
Naturvärdesobjekt 1
Objektet utgörs av ett smalt skogområde längs med den västra sidan av Ekuddenvägen
och omfattar cirka 0,4 hektar. Naturtypen är skog och träd med ett blandat trädskikt av
tall och ek med inslag av vårtbjörk, asp och sälg. Bålgeting noteras. Objektet värderas till
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: Gamla träd av ek
och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek.
Naturvärdesobjekt 2
Objektet utgörs av ett cirka 1,8 hektar stort område direkt öster och söder om Ekuddens
båtgård. Naturtypen är skog och träd med ett blandat trädskikt som i objektets västra del
domineras av sälg, björk, alm samt enstaka tallar. Dess östra del domineras av gamla tallar
och ekar samt en del körsbär, rönn och björk. Ett gryt noteras. Objektet värderas till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: stenblock och dödved.
Naturvärdesobjekt 3
Objektet utgöras av cirka 2 hektar och ligger delvis inom planområdet. Avgränsningen
följer i princip den instängslade hagen sydöst om den befintliga båtgården. Naturtypen
är äng och betesmark. De södra delarna av området är öppen betesmark och har tidigare
varit åker. Åkern har successivt blivit en mer naturlig gräsmark. Längre norr ut övergår
det öppna landskapet till skog som domineras av ek och björk. Objektet värderas som
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Värdeelement är: berghällar och gammal ek.
Inom objektet finns i dess södra del en åkerholme och i öster vid Ekuddenvägen ett småvatten som båda skyddas av det generella biotopskyddet 7 kap. 11 § Miljöbalken.
Naturvärdesobjekt 4
Objektet omfattar cirka 0,5 hektar och ligger i planområdets södra del. Området består av
tät och högvuxet snår av framför allt gråvide men även sälg och jolster. Marken är fuktig
med vattenståndsfluktuationer. Inom området finns det mycket död ved både torrmark
och i fuktiga markpartier. En stor mängd vedsvampar och vedlevande mossar har identifierats. Området värderas till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och dess värdeelement
är: klenved av framför allt vide och sälg (rikligt), vått liggande klenved och temporärt
vattentäckta ytor utan högre vegetation. Inom objektet påträffades även fyra stycken
naturvårdsarter (se bilaga s.25).
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Bedömning
Planerad markanvändning för utökning av uppställningsplatser samt parkeringsplatser
föreslås inom naturvärdesobjekten 1 och 2 (NVI 2016) samt 1, 2 och 3 (NVI 2019).
Naturvärdesobjekten från NVI 2016 kategoriseras båda som naturvärdesklass 2 (högt
naturvärde) och naturvärdesobjekten från NVI 2019 kategoriseras som naturvärdesklass
3 (påtagligt naturvärde). Då naturvärdesobjekten 2 (NVI 2016) och 2 (NVI 2019) redovisar samma markyta men med olika naturvärdesklasser utgår kommunen från den senaste
i sin bedömning. Den sydöstra delen av kvartersmarken för nya uppställningsplatser
ligger inom betesmark. Kommunen bedömer att marken inte klassas som brukningsvärd
jordbruksmark. Bedömningen grundas på genomförd naturvärdesinventering (2019) där
norra delen av naturvärdesobjekt 3 beskrivs som träbeklädd betesmark vilket indikerar på
att marken sedan tidigare inte har brukats.
Kommunen bedömer att marken är lämplig för planerad markanvändning sett utifrån
områdets naturvärden.

Översvämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av befintliga uppställningsplatser. Enligt handboken Stigande vatten (2011:72) bör föreslagen markanvändning lokaliseras inom
översvämnings zon 2 för att vara skyddad från översvämning utan krav på säkerhetsåtgärder. Konsultföretaget Swecos gav i sin Översvämningsutredning (2019) för Katthavsviken
förslag på reviderade högvattennivåer anpassade efter lokala förutsättningar (se bilaga).
Enligt de reviderade högvattennivåerna beräknas zon 2 till +46,25 - +47,24 (samtliga
höjder utgår från referenssystemet RH2000)
Markhöjden inom föreslagen kvartersmark för nya uppställningsplatser varierar mellan
höjdkurvorna +45 - + 47. Större delen av föreslagen kvartersmark ligger mellan +46 +47, undantaget en mindre yta inom områdets södra del som ligger mellan +45 - +46.
Kommunen har med hjälp av GIS -verktyget GSD-höjddata grind 2+ undersökt områdets höjdförhållanden mer detaljerat, vilket visar att markhöjden i den östra delen varierar
mellan +46,01 - +46,87. I söder varierar markhöjden mellan +45,81 - +46,82 (se kartbild
på nästa sida).
Bedömning
Inom planerad kvartersmark för utökningen av uppställningsplatser finns det en relativt
stor markhöjdsvariation. Detta förklaras av att området under mitten av 1900- talet fylldes
ut med bland annat kraftiga stenblock, vilket gör höjdbestämningen komplex.
Vid ett genomförande av planförslaget kommer marken att utjämnas och justeras till
markhöjdnivån vid planerad infart som är cirka +46,24.
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Karta över planerad utvidgning av Ekuddens båtgård med höjddata

Kommunen bedömer föreslagen markanvändning som lämplig sett till översvämningsrisken till följd av stigande vattennivåer i Vänern.

Översvämning till följd skyfall
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Länsstyrelsens i Stockholms län
tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall (2018).
Länsstyrelserna rekommenderar kommunerna att bland annat säkerhetsställa att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada vid ett 100- årsregn, samt att säkerställa framkomligheten till- och från planområdet.
Sweco har på uppdrag av kommunen genomfört en skyfallskartering över Mariestads
tätort under 2019. Föreslaget planområde omfattas av karteringen. Karteringen visar att
risker kopplat till översvämning till följd av skyfall är liten och att området uppfyller Länsstyrelsens rekommendationer.
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Skyfallskartering
Sweco 2018

Skyfallskartering Sweco, 2019

Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer innebära marginell
förändring jämfört med idag och att planförslaget är lämpligt sett till risken för översvämning till följd av skyfall
.

Geotekniska markförhållanden
En betydande del av marken inom föreslaget planområde är utfylld. Utfyllnaden genomfördes under mitten av 1900- talet.
Jordgrundarterna inom planområdets är främst postglacial sand/grus med inslag av mindre området med berg. Ett område med lera/slit finns inom planområdets sydöstra del.
Planförslaget möjliggör nya uppställningsplatser under tak i direkt anslutning väster och
söder om befintlig båtgård. De geotekniska förutsättningarna i marken som föreslås
ianspråktas för nya uppställningsplatser är sannolikt av likartad beskaffenhet som inom
den befintliga båtgården då markområdena ligger i direkt anslutning till varandra. Vidare kommer ny bebyggelse bestå av lätta förrådsbyggnader som inte utsätter marken för
någon större påfrestning.
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Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget är lämpligt utifrån områdets
geotekniska förutsättningar. Bedömningen motiveras av ny bebyggelse föreslås i anslutning till den befintliga bebyggelsen och att markförhållandena sannolikt är av likartad
beskaffenhet.

Markföroreningar
Den befintliga båtgården är klassad som potentiellt objekt för markförorening av Länsstyrelsen (2003). Objektet har schablonklassats till riskklass 2- stor risk. Klassningen motiveras av risken för förekomst av höga halter av TBT (tributyltenn) som har tillkommit i
samband med gällande markanvändning (båtuppställning). Föroreningen har en spridningsrisk och sprids via dag- och grundvattnet.
Då föroreningen tros ha uppstått i samband med gällande markanvändning inom den
befintliga båtgården finns det sannolikt ingen förorening utanför båtgårdens avgränsning.
Eventuella föroreningar utanför båtgården ska i så fall ha transporterats dit via dag- och
grundvattnet.
Marken inom planområdet som möjliggör ny bebyggelse ligger öster respektive söder om
befintlig båtgård. Vid en eventuell spridning av föroreningarna har spridningen följt dagoch grundvattnets rinnvägar. Dagvattnet uppsamlas inom båtgården via dagvattenbrunnar
och leds ut i Vänern. Även grundvattnet rinner mot Vänern och således från marken som
möjliggörs för nybyggnation. Att föroreningar har spridits från befintlig båtgård motströms in mot land i östlig eller sydlig riktning är därför inte troligt.
Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande planförslaget är lämplig utifrån planområdets
föroreningssituation.

Hantering av dagvatten
Föreslaget planområde omfattas inte av det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. Den befintliga uppställningsplatsen har ett enskilt dagvattensystem som leds ut i
Vänern utan fördröjning eller rening. Dagvattenbrunnar finns endast inom områdets östra
del, i övriga delar markinfiltreras dagvattnet.
Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken är dagvatten inom detaljplanerat område att ses som avloppsvatten och miljöfarlig verksamhet. Hantering av dagvatten inom detaljplanerat område är en anmälningspliktig verksamhet.
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Med anledning av verksamheten som utövas inom området finns en betydande risk för
att dagvatten inte lever upp till riktvärdena för dagvatten angivna i kommunens Policy för
hantering av dagvatten (2018). Då verksamheten föreslås utökas i aktuellt planförslag blir
dagvattenfrågan därför än mer aktualiserad.
Vidare finns det en problematik med stående vatten öster om befintlig båtgård.
Vatten från hagmarken nordöst om Café Bäcken avvattnas via en vägtrumma under
gångvägen öster om båtgården. Idag samlas vattnet mellan båtgården och gångvägen och
rinner sedan oordnat ut i Vänern söder om båtgården. Vid ett genomförande ska marken
ianspråktas för nya uppställningsplatser vilket kräver att problemet åtgärdas.

Teckenförklaring
Dagvattenledning
Rinnvägar

Förklarande karta över områdets befintliga föriutsättningar för dagvattenhanteirng
Inom planområdets norra del föreslås nya parkeringsplatser inom allmän platsmark. Enligt planförslagets illustrationsplan rymmer ytan 67 stycken nya platser. Utformas parkeringsplatsen med fler än 50 parkeringsplatser ska anläggningen utrustas med en oljeavskiljare enligt riktlinjer från kommunens VA- och miljöförvaltning.
Beräkning av dagvatten
Vid ett genomförande av planförslaget kommer cirka 1,5 hektar naturmark ianspråktas
för nya ställplatser öster och söder om befintlig båtgård. Genomförandet innebär en ökning av uppkommit dagvatten inom området som behöver omhändertas.
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Nedan redovisas övergripande beräkningar för hur mycket dagvatten området genererar
före exploatering respektive efter exploatering samt differensen däremellan. Beräkningarna är gjorda enligt den så kallade rationella beräkningsmetoden för maxflödesdimensionering från Svenskt Vattens publikation P110 (2016), och redovisar den maximala volymen
uppkommit dagvatten vid ett 10 årsregn med 10 minuters varaktighet samt ett 20 årsregn
med 10 minuters varaktighet.
Beräkningen visar att vid ett genomförande av planförslaget kommer volymen dagvatten
vid ett 20 årsregn med 10 minuters varaktighet att öka med 101,2 m3 jämfört med idag.

Före exploatering

Efter exploatering

Återkomsttid

Återkomsttid

10 årsregn 20 årsregn

10 årsregn

20 årsregn

Flöde: liter per
sekund

44,7

56,2

Flöde: liter per
sekund

179

224,8

Flöde: m3 per
10 minuter

26,8

33,7

Flöde: m3 per
10 minuter

107,4

134,9

Differens
Återkomsttid
Flöde: liter per
sekund
Flöde: m3 per
10 minuter

10 årsregn 20 årsregn
134,3

168,6

80,6

101,2

Bedömning
Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån förutsättningarna för hantering
av dagvatten. Maxflödesdimensioneringen visar att planförslaget kommer att generera en
betydande del dagvatten. Kommunen bedömer att det inom planområdet finns tillräckliga
ytor inom föreslagen kvarters- och naturmark för att möjliggöra en eventuell renings- och
fördröjningsanläggning.

Samlad bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån de berörda
allmänna intressena i plan- och bygglagens 2 kapitel. Följande allmänna intressen har
hanterats:
• Påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB (1998:808)
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på kulturmiljövärden
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•
•
•
•
•

Påverkan på landskapsbild
Översvämningsrisk till följd av höga vattennivåer i Vänern
Översvämningsrisk till följd av skyfall
Geotekniska förhållanden
Hantering av dagvatten
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