
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 

Ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 

2020-03-17 



Inledning 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. Samtliga värden och risker som kan beskriva en miljöaspekt 
finns listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter.  

Planens syfte och huvuddrag 
Ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 syftar till att ändra bestämmelser 
om höjd och markens utnyttjande. Markens användning avses inte ändras. Eftersom 
markanvändning och huvudsyftet med gällande planer inte ändras har kommunen bedömt att 
gällande planer kan ändras och en ny detaljplan behöver inte tas fram. Ändringen innebär att 
prickmark tas bort, markreservat för underjordiska ledningar tas bort samt att högsta tillåtna 
byggnadshöjd ändras. Bedömningen av planens påverkan på omgivningen och för människor är 
därmed begränsad till dessa förändringar. 
 
Gällande planer för området är stadsplan i Mariestad, Katrineforsområdet (16-MAF-1020) och 
stadsplan för södra delen av Katrinefors industri område (16-MAF-1087). Planerna är från år 
1946 respektive år 1970. 
 
Ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 har föranletts av att Metsä Tissue 
AB planerar för om- och tillbyggnad av verksamheten. Gällande planer för området begränsar 
planerad om- och tillbyggnad och behöver ändras i dessa avseenden för att bygglov ska kunna 
ges. 
 
Beslut om planuppdrag fattades 2020-01-13. Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  
 
 
 
 
 
 



Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 X 

Kommentar  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 

Kommentar  

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 X 

Kommentar  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐Biologiskt kulturarv (Information, Inventering av biologiskt kulturarv) 

☐Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

☐Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  

☐Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 

☐Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

☐Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
☐Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning Pappersfabriken Metsä Tissue AB (Katrinefors) startade verksamheten på platsen 
under mitten av 1800-talet. Inom området finns flera äldre byggnader, främst i den 
nordvästra delen närmst Tidan som bedöms ha kulturhistoriska värden. Dessa 
berörs dock inte av den nu aktuella planändringen och förutsättningarna för 
byggnaderna förändras därmed heller inte. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning) 

☐Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) 

☐Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper) 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☒Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☐Världsarv (Information) 

Beskrivning Planändringen avser ändra högsta tillåtna byggnadshöjd som i gällande planer är 
reglerad till 10,8 meter (16-MAF1020) respektive 10 meter (16-MAF-1087). 
 
Utgångspunkten vid framtagande av aktuell planändring och genomförande av 
denna undersökning om betydande miljöpåverkan är att den föreslagna 
planändringen ska möjliggöra den om- och tillbyggnation som Metsä Tissue AB 
planerar för. Metsä Tissue AB har den 15 oktober 2019 genomfört 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Miljö- och 
byggnadsnämnden i Mariestads kommun. Till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
hos Mark- och miljödomstolen ska bolaget genomföra samråd med allmänheten och 
som en del i ansökan redovisa inkomna synpunkter samt hur dessa har hanterats. 
 
I det samrådsunderlag som bolaget gjort allmänt tillgängligt redovisas att en del av 



ansökan avser nybyggnation av lagerbyggnad. Lagerbyggnaden har föreslagits som 
så kallat ”höglager” och omfattar byggnadshöjd minst 30 meter. 
 
Vid Mariestads kommuns plansamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 
17 februari 2020 framfördes att den planerade lagerbyggnaden eventuellt kan 
påverka riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB, Mariestad [R 17]. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planens påverkan på riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB avser i första 
hand tillkommande byggnaders höjd och påverkan på stads- och landskapsbilden 
där Mariestads Domkyrka som ingår i riksintresset och utgör en viktig del. Viktiga 
sikstråk från t.ex. väg 26 och Vänern mot staden kan innebära påverkan på 
riksintresset utifrån uttryckets kärna och värde. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kommentar Planens påverkan på riksintresse för kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB ska redovisas i en 
särskild utredning. Utredningen kommer utgöra underlag för utformningen av 
detaljplaneändringen.  
 
Vid uppstart av arbetet med utredning för planerad byggnations påverkan på 
riksintresset har inte identifierats att en uppenbar konflikt föreligger utifrån en första 
bedömning av uttrycken för riksintresset. Bedömningen är således att planen kan 
medföra påverkan på kulturvärden, varför det ska utredas särskilt, men antas inte 
medföra betydande påverkan. 

  



 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

☐Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 

☒Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 

(Skogens pärlor; Skyddad natur) 

☐Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur) 

☐Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) 
☐Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur) 
☐Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
☐Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
☐Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
☐Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden) 
☐Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)  
☐Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskrivning Inom planområdet finns en nyckelbiotop (Lövskogslund) utpekad av Skogsstyrelsen 
år 2002, ärendebeteckning N 2891-2002. Området omfattar 8 ha och utgörs av äldre 
skogsarbete, rikligt med grova träd och spärrgreniga grova träd.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) 
☐Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur) 
☐Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1) 
☐Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) 

☒Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
☐Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan) 

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 



☐Världsarv (Information) 
☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 
☐Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur)
☐Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur) 
☐Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur) 

Beskrivning Väster om planområdet ligger ån Tidan som mynnar i Vänern. Vattendraget omfattas 
av strandskydd (100 meter från strandlinjen på land och i vattenområdet). 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning Marken som berörs av den av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotopen är sedan 
tidigare planlagd för motsvarande kvartersmark, industri samt allmän plats, natur. 
Planändringen avser inte innefatta några förändringar avseende markens 
användning. Utpekandet av nyckelbiotopen har skett år 2002, vilket är efter gällande 
plan för området vann laga kraft (1970-01-29). 
 
Nyckelbiotopen är inte skyddad och det krävs inte dispens eller tillstånd för att 
avverka eller genomföra andra åtgärder i området. Samråd skall dock ske med 
Skogsstyrelsen. 
 
Strandskydd inom planområdet är upphävt i gällande planer. Eftersom ändringar 
görs i gällande planer genom ändring av detaljplan återinträder inte strandskydd och 
behöver således inte upphävas på nytt. Därmed medför inte planändringen någon 
påverkan på strandskydd. 
 
Bedömningen är att planändringen inte medför någon påverkan från nuvarande 
förhållanden på naturvärdena. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kommentar Planändringen innefattar inga förändringar på naturvärden jämfört med nuvarande 

planförhållanden. Ingen ny mark som inte tidigare har varit avsedd för kvartersmark 

föreslås. 

  
  



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
☐Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, 

skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och 
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
☐Tysta områden 
☐Turistdestinationer 
☐Mötesplatser 
☐Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskrivning - 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) 

☐Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) 
☐Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
☐Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) 
☐Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)

☐Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) 

☐Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 

☒Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) 

☐Världsarv (Information) 
☐Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) 

Beskrivning Planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § MB (Vänern med öar 
och strandområden), inom riksintresseområdet ska turismen och friluftslivet, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Enligt 4 kap. 1 § MB anges att 
ovanstående inte ska utgöra hinder för t.ex. utvecklingen av befintliga tätorter. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Planändringen bedöms inte påverka berört riksintresse, marken är redan planlagd för 
kvartersmark och ändringen medför ingen påverkan på riksintresset. 



Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kommentar  

 
  



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐Skog (skogsbruk) 
☐Fiske (vilt och odling) 
☐Mark till rennäring 
☐Ängs- och betesmark (jordbruk) 
☐Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
☐Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
☐Färskvatten (ytvattentillgångar) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

☒Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)

☐Mineraler, bergarter, jordarter 
☐Energiresurser (t.ex. torv, kol)
☐Färskvatten (grundvattentillgångar) 
☐Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, 

och fossil) 

Övriga materiella värden: 
☐Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

☐Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 

☐Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

☐Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 

☐Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

☐Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 

☐Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 

☐Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskrivning Delar av marken inom planområdet utgörs av åkermark. Enligt 3 kap. 4 § MB är 
jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 

☐Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)  

☐Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)
☐Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
☐Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
☐Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

☐Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)



Beskrivning - 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Eftersom åkermarken i gällande detaljplan är planlagd för kvartersmark, industri och 
planändringen inte omfattar någon ändrad markanvändning bedöms planens 
påverkan på åkermark likställas med hur t.ex. strandskydd hanteras i ändring av 
detaljplan. Ianspråktagandet av åkermark för bebyggelse har prövats i tidigare 
planläggning och aktualiseras inte i samband med denna ändring av detaljplan. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja Nej 

Kommentar  

 
  



 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☐Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

☐Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
☐Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 

☒Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, 

luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

☐Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska 

fält) 

☐Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Beskrivning Katrinefors bruk (Metsä Tissue) tillverkar mjukpapper med tillstånd att producera max 
65 000 returfibermassa och 85 000 ton mjukpapper per år. Verksamheten är 
lokaliserad centralt i Mariestad centralort och näraliggande bostadsområde är 
Grangärdet, öster om verksamheten. 
 
Verksamheten ger i första hand upphov till industribuller och med avseende på det 
relativt korta avståndet till närmsta bostadsbebyggelse kan detta innebära risker för 
människors hälsa. 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen. 

☐Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna 
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014) 

☐Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 
☐Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☐Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 

☐Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; 

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.) 

Beskrivning  

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 

Beskrivning Planändringen syftar till att möjliggöra bebyggelse på mark som i gällande planer 
begränsas genom bestämmelser om att marken får inte förses med byggnad. Planen 



medför att byggnader därmed kan placeras närmare bostadsbebyggelse och därmed 
ökar risken för att människor utsätts för buller. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kommentar För den planerade om- och tillbyggnationen av verksamheten och ansökan om 
tillstånd för produktion av högst 75 000 ton returfibermassa och 190 000 ton 
mjukpapper per år ska en specifik miljöbedömning genomföras. Detta innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Resultatet av den specifika miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
ska arbetas in i planändringen i de delar som kan regleras i detaljplanen och som 
gäller t.ex. buller eller andra risker för människors hälsa eller miljön. 

 

  



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning - 

 

Motiverat ställningstagande 

Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning genomföras, ej heller 
någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. De miljökonsekvenser som planändringen kan ge 
upphov till såsom påverkan på kulturmiljö och risker för miljö och människors hälsa och säkerhet 
bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanens planbeskrivning samt i den parallellt 
pågående specifika miljöbedömning som genomförs för planerad ansökan om tillstånd för utökad 
produktion av returfibermassa och mjukpapper. 

 

Bilaga 1 – Sammanställning värden och risker enligt PBL, MB m.m. 
 
Bilaga 2 – Föreslagen planområdesgräns till ändring av detaljplan för del av Gärdet 4:2 och 
Katrinefors 1:1, 2020-03-10 



 

Bilaga 1 

Kulturvärden 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

 Biologiskt kulturarv 
 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 

 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 

 Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  
 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Landskapsbildskyddsområde  
 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

 Naturtyper enligt habitatdirektivet  

 Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
 Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  
 Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  
 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 
Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

 Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 

 Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
 Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
 Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  

 Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
 Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 

 Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  
 Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
 Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 

 Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 

 Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 



 

 

 Landskapsbildskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
 Världsarv  
 Biosfärsområden  

 Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  
 Skyddade marina områden enligt OSPAR  
 Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
 Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

 Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
 Tysta områden 

 Turistdestinationer 
 Mötesplatser 
 Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

 Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  

 Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
 Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
 Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 

 Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
 Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
 Landskapsbildskyddsområde  
 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  

 Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
 Världsarv 
 Biosfärsområden 

 

Materiella värden  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

 Skog (skogsbruk) 
 Fiske (vilt och odling) 

 Mark till rennäring 
 Ängs- och betesmark (jordbruk) 
 Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
 Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 

 Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

 Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 

 Mineraler, bergarter, jordarter 
 Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
 Färskvatten (grundvattenförekomster) 

 Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 

 Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 

 Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 
kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

 Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 

 Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 



 

 

 Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

 Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
 Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
 Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

 Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
 Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
 Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

 Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

 Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 

 Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
 Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar 

inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
 Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 

 Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Miljökvalitetsnorm för buller  
 Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  
 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  

 Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  
 Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  
 Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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