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Förslag till ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Marie-
stad, Mariestad centralort, Mariestads kommun har varit föremål för granskning under pe-
rioden 11 juni 2020 till 7 juli 2020. De synpunkter som inkommit under granskningstiden 
redovisas och kommenteras i detta granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

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

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, 
erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen
Nedanstående framgår av granskningshandlingarna:
”Kommunen beslutade att starta planändringen 2020-01-13. Planändringen handläggs med standard-
förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till ändring av detaljplan har varit 
föremål för samråd under våren 2020.
Till granskningsskedet har flera förändringar skett, de största förändringarna är hur planändringen 
genomförs och redovisas. Vid samrådsskedet redovisades en ny plankarta som avsågs ändra två gällande 
stadsplaner, till granskningen sker ändringarna i de två ursprungliga stadsplanerna. Därmed genomförs 
två planändringar med parallella planprocesser.” 

Kommunen har valt att dela upp det stora planområdet i två. Nu inkomna gransknings-
handlingarna gäller enbart för den södra delen av det stora planområdet. Totalhöjden har 
sänkts några meter. Byggrätt utmed norra gränsen i granskningens planområde förefaller 
genomskuren. 

Det faktum att åtgärdsområdet har tudelats påverkar möjligheten att få den sammantagna 
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bilden av byggnationens totala påverkan på stads- och landskapsbilden och därmed också 
om samrådsskedets bedömda måttliga påverkan på riksintresset fortsatt är gällande.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen hävdar fortsatt att kulturmiljöutredningens föreslagna reglering av utform-
ningen bör ingå i ändringens planbestämmelser och inte bara i beskrivningen. Sambanden 
mellan planområdena och den sammantagna omgivningspåverkan bör också omfattas av 
en samlad konsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet synpunkter kopplade till såväl riksintresset för 
kulturmiljövården som hänsyn till allmänna intresset kulturvärden. Länsstyrelsen åberopa-
de skrivningar i den kulturmiljöutredning kommunen låtit ta fram. Här lyftes bland annat 
utformningsbestämmelser för att minska den (i öst/västlig riktning) höga och långsträckta 
byggnadsvolymens dominans i landskapsbilden.

Kommunen har i samrådsredogörelsen angivit att det allmänna intresset kulturmiljövär-
den inte kommer att hanteras i planändringen och inte heller utformningsbestämmelser 
trots att Länsstyrelsen framförde detta behov i samband med samrådsremissen. Skälen till 
detta motiveras av att det bara är fråga om ändring av byggrätternas höjd – inte planom-
rådets huvudsakliga innehåll/syfte.

Skyddsavstånd m.m.
Kommunen vill ta bort ett befintligt skyddsavstånd mellan industri och bostäder. Läns-
styrelsen bedömer att om ett skyddsavstånd tas bort behöver detta kompenseras med 
förhöjt skydd på annat sätt om det inte kan visas att riskerna för de närboende inte ökar 
i samband med detaljplaneändring. Kommunen nämner i planbeskrivningen att ”Avstån-
det mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggelse får utgöra förutsättningar för 
vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge upphov till störningar för boende” – men detta är 
inte reglerat på plankartan.

Länsstyrelsen bedömer utifrån detta att det krävs en begränsning av markanvändning-
en inom berörd del av planen och/eller tillkommande riskreducerande åtgärder. Dessa 
skyddsåtgärder ska föras in på plankartan.

I granskningsskedet beskriver kommunen också att man vill ändra betydelsen av prick-
mark på plankartan från att ha inneburit ”mark som icke får bebyggas” till ”marken får 
inte förses med byggnad”. Detta med motivet att exempelvis få hårdgöra ytan. Ingen 
konsekvensanalys beskrivs i planbeskrivningen. Hårdgjorda ytor ökar dock riskerna vid 
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extrema väderhändelser/skyfall.

Skyfall
Länsstyrelsen vill därför att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett klimatanpassat 
100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen. Planens eventuella påverkan på 
området utanför planområdet behöver också ingå. Eventuella åtgärder behöver föras in 
på plankartan.

Naturmiljö
Länsstyrelsen noterar att kommunen tagit till sig synpunkterna om vikten att värna 
strandmiljöerna längs Tidan genom att bevara prickmark där, samt återigen övervägt om 
en större vegetationsbård kunnat krävas mot bebyggelsen i öster. Här finns idag natur-
värden som utpekats som en skoglig nyckelbiotop. Vi förutsätter att man så långt möjligt 
värnar de naturvärden som finns där samt boendemiljön för de som bor öster om det 
aktuella industriområdet genom att bevara naturen i närmiljön så långt det är möjligt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen avsåg i sitt samrådsyttrande att eventuella luktproblem för kringliggande 
bebyggelse behövde beskrivas.

I och med ökade byggrätter kan verksamheten komma att öka mängden avloppsvatten 
och detta kan ha viss påverkan på kringliggande bostäder
Eventuella luktproblem kommer att hanteras i pågående tillståndsärende liksom tillåtna 
bullernivåer.

Kommentarer
Under samrådsskedet fick kommunen synpunkter från lantmäteriet som efterfrågade ett tydligt ställnings-
tagande huruvida kommunen avsåg ersätta befintliga planer med ny detaljplan eller ändra de befintliga 
planerna. Enligt Boverkets allmänna råd får det endast finnas en plankarta för ett visst geografiskt 
område. Ändring av detaljplan ska enligt Boverkets allmänna råd ske i den ursprungliga planen, detta 
innebär i det aktuella fallet att en plankarta upprättad på 1960-talet ändras. I granskningshandling-
en har föreslagna ändringar redovisats på den ursprungliga plankartan. Planbeskrivningen innehåller 
illustrationer som redovisar vilka markområden som berörs av planändringen.

Förestående planändring sker mot bakgrund av en planerad utveckling av Katrinefors bruk som 
innefattar ny-, om- och tillbyggnad av befintlig industriverksamhet. Prövning av påverkan på stads- och 
landskapsbild får ske inom respektive plan. Prövning sker efter samrådet i två planärenden och det är 
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möjlig byggnation inom respektive ändring som bedöms. Kommunen delar inte länsstyrelsens åsikt om 
att den tidigare bedömda måttlig påverkan på riksintresset för kulturmiljö skulle ha kunnat ändras på 
grund av detta. Inom det område som omfattas av den aktuella planen som nu ändras har bebyggandets 
möjliga omfattning minskats sedan samrådsskedet, vilket således innebär att den tidigare bedömda mått-
liga påverkan möjligtvis skulle kunna ha minskat. Det är den möjliga byggnationen inom planområdet 
som prövas i planprocessen - inte eventuell annan byggnation utom planområdesgränsen.  

Kommunens bedömning är att de krav som ställs på form-, färg och materialverkan i bygglovsskedet 
säkerställer utformningen av tillkommande bebyggelse. Några särskilda utformningsbestämmelser införs 
därför inte i planen.

Det nu aktuella området är till största del obebyggt men omfattas av stadsplan från 1970 som medger 
byggrätt för industri. Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt och inte skydda kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och byggnader.

Utlagt skyddsområde i befintlig plan ”Jp” har till syfte att utgöra ett skyddsområde mellan industribebyg-
gelse och bostäder. Planändringen innebär endast att en liten del i den nordöstra delen av planområdet ges 
byggrätt, i övrigt innebär ”Jp-området” fortsatt förbud mot uppförande av nya byggnader genom prick-
mark. Prickmarken har emellertid getts lydelsen ”Marken får inte förses med byggnad” i planändringen 
istället för ”Mark som icke får bebyggas”. Detta innebär att planändringen medger markåtgärder i form 
av till exempel höjning och sänkning av marknivå, hårgörande och dylikt. Kommunens bedömning är 
att den nya byggrätten och ändrade förutsättningar för prickmark att risken till störningar för boende 
inte ökar. Detta eftersom till exempel riktvärden för buller från industri vid bostadsbyggnader regleras i 
verksamhetens tillstånd och risk till brandspridning regleras i startbesked för bygglov. Sammantaget är 
kommunens bedömning att planändringen inte bidrar till ökad risk eftersom anpassning och åtgärder sä-
kerställs genom annan lagstiftning, till exempel miljöbalken. Vidare bibehålls den cirka 30 meter breda 
skogsområdet mellan industriområdet och bostadsbebyggelsen.

Inför antagandeskedet har risken till översvämningar utretts. Resultatet av utredningen innebär att det 
rekommenderas vid projektering och byggnation att studera höjdsättning för att säkerställa att viktiga 
flödesvägar inte skärs av, alternativt skapa säkra flödesvägar mot Tidan utan att påverka områden inom 
och utom planområdet. Detta har inte resulterat i några tillkommande planbestämmelser utan redovisas i 
planbeskrivningen.

Planändringen omfattar endast kvartersmark för industriändamål och ingen allmän plats. All mark 
inom planändringen är avsedd för enskilt ändamål och är inte tillgänglig för allmänheten. Kvartersmar-
ken i öster sammanfaller med ett sammanhängande skogsområde i vilken det finns en av Skogsstyrelsen 
utpekad nyckelbiotop. Avsikten är att bevara så mycket skog som möjligt i samband med planerad 



7

byggnation men det är viktigt att poängtera att området inte är skyddat även om det av flera anledningar 
är värt att beakta och bevara i möjligaste mån.

Kommunen delar uppfattningen att frågor om lukt och buller ska hanteras i miljötillstånd för verksam-
heten.

Lantmäteriet

Delar av planen som bör förbättras
BEKOSTANDE AV LANTMÄTERIFÖRRÄTTINING
På s. 12-13 redogörs vilka rättigheter som förelås att upphävas i samband med planänd-
ringen. Dock framgår ej vem som ansvarar för att bekosta denna åtgärd. Det skulle kunna 
förtydligas i planbeskrivningen.

I övrigt har lantmäteriet inget att erina.

Kommentarer
Markägaren ansvarar för att bekosta upphävande av aktuella rättigheter. Detta har nu förtydligats i 
planbeskrivningen. 

Trafikverket

Ärende
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande planändring för den södra 
delen av Katrinefors industriområde i Mariestad. Planändringen innebär att u-område 
upphävs, att prickmark tas bort, att område för planterat skyddsområde tas bort och att 
högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom planområdet. Bakgrunden till planändringen är 
att möjliggöra Metsä Tissue ABs utbyggnadsplaner.
I samrådsskedet omfattade planändringen ett större område som nu har delats i två delar 
inför granskningsskedet.

Statlig infrastruktur
Trafikverket är väghållare för E20 ca 900 m söder om planområdet, samt ansvarar för 
Kinnekullebanan ca 500 meter väster om området.

Tidigare samråd
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Trafikverket har tidigare yttrat sig utan synpunkter över detaljplanen i samrådsskedet, dnr 
TRV 2020/39278 daterat 2020-04-02.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Räddningstjänsten har tidigare yttrat sig i ärendet genom yttrande med dnr. 2020-

000289. Räddningstjänsten har inte ytterligare att tillägga i aktuellt ärende. 

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter över förslag till ändring av detaljplan 
för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
fått ett förslag till ändring av Stadsplan 170, del av Gärdet 4:2 m.fl. fastigheter. 

Syftet är att möjliggöra ut- och ombyggnad av befintlig industriverksamhet. 

Planändringen innebär att:
• mark som i gällande stadsplan är avsedd för markreservat för underjordiska ledningar 

upphävs 
• prick.mark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort och till delar ersätts 

med innebörden att marken inte får förses med byggnad 
• område som i gällande plan ska utgöra planterat skyddsområde tas bort 
• högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom delar av planområdet.
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Förslaget innebär endast ändring avseende enligt ovanstående. I övrigt gäller således be-
stämmelser enligt tidigare plan. 

Planförslaget har sedan samrådsskedet delats upp i två separata planer varav detta förslag 
avser den södra delen.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Tekniska nämnden

Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan for Katri-
nefors södra industriområde och har följande att erinra avseende planförslaget:

• Planförändringen medför att en av kommunens huvudvattenledningar behöver   
flyttas. Det pågår ett arbete for att möjliggöra denna flytt och verksamhet teknik ser 
inga hinder for förändringarna i planen så länge finansiering av ledningsflytten säkras. 
På samma sätt berörs tre dagvattenledningar.

• Åtgärder för att säkerställa en fungerande trafiksituation kommer att krävas.
• Verksamhet teknik ser inga hinder i planförändringen så länge finansiering av   

åtgärderna säkras.

Beslutet ska anmälas till tekniska nämnden 2020-09-29.

Bakgrund 
Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av 
befintlig industri i området vid Katrinefors bruk (Metsä Tissue). 

Planändringen syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad. Planändringen innebär att mark som i gällan-
de stadsplan är avsedd för markreservat för allmänna underjordiska ledningar upphävs, 
prickmark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort och till delar ersätts med 
innebörden att marken inte får förses med byggnad, område som i gällande plan ska utgö-
ra planterat skyddsområde tas bort samt högsta tillåtna byggnadshöjd utökas inom delar 
av området. 
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Då ärendet är av brådskande karaktär, anses ärendet behöva hanteras med ett ordförande-
beslut.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Ellevio

Vi har tagit del av förslaget till ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors indu-
striområde i Mariestad och har följande synpunkter. 

Ellevio äger de båda 130kV-ledningar och den 40kV-ledning som går i den västra delen av 
planområdet och ledningarna är tryggade av ledningsrätt. Som vi uppfattar det omfattas 
området närmast ledningarna inte av planändringen och vi har därför inget att erinra.

Kommentarer
Ellevio har tolkat planändringen korrekt, de aktuella ledningarna berörs inte av planändringen. 

Naturskyddsföreningen

Granskningsyttrande avseende  ”Ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors 
industriområde” med diarienummer KS 2020/79 och ”Ändring av detaljplan för Katrine-
forsområdet i Mariestad” med diarienummer KS 2020/108

Mariestads naturskyddsförening noterar positivt att kommunen valt att spara mark utefter 
Tidan och viss del av skogsområdet mellan bostadsområdet Grangärdet och papperbru-
ket. Det smala korridor som blir kvar är dock i minsta laget och fyller knappast vare sig 
de närboendes behov av rekreationsområden eller som bullerdämpande barriär. De gröna 
skogsklädda områden som finns inom Mariestads tätort utgör friskhetsfaktorer för så väl 
luft, buller, mänsklig återhämtning och psykisk hälsa som för djur och växter.

1: Mariestads naturskyddsförening kräver att kommunen genomför beslut om en grön- 
och blåplan innan man bygger bort de olika grönområden som finns i tätorten. I området 
finns skyddsvärd bokskog och stora furor samt utmed ån finns både möjlighet till fiske, 
lek och yngelplatser för fisk och häckning för diverse fågel. Innan beslut tas ska grön och 
blåplanen ha definierat skyddsvärda områden och dessa ska undantas från bebyggelse i 
någon form. Innan dess ska inte beslut tas som omfattar nedtagning av skog.  Området är 
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nyckelbiotopsskyddat med högt naturvärde.

2: Den högsta byggnadens höga höjd har sänkts från 40 till 35 meter i granskningsunder-
laget. Trots detta kommer dessa byggnader, från början 40, 32, 21 och 15 m höga, påver-
ka så väl synintryck av Mariestad med domkyrkan som den högsta punkten samt störa de 
närboendes insläpp av ljus. Även resterande byggnaders höjder behöver övervägas.

3: Minimerad risk för buller, lukt och för brand i gasollager måste säkerställas. Att pro-
blemen med lukt inte bedöms öka med ökad verksamhet verkar osannolikt och innebär 
ju ändå att det problem med lukt som finns redan idag behöver åtgärdas i samband med 
ombyggnation. När det gäller luktproblemen går det inte at utläsa att kommunen gjort 
några som helst påstötningar om att komma tillrätta med de problem som finns idag eller 
närmare utreda hur luktproblemen kommer att bli efter att verksamheten utökats. Metsä 
Tissue behöver redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska risk för 
störande lukt.

Vad gäller bullerproblematiken kan hänvisas till Akustikverkstan’s yttrande som ingår i 
samrådshandlingarna. Rapporten bygger på den befintliga verksamhetens mest bullriga 
källor inkl transporterna inne på området. Verksamheten är i drift dygnet runt. Natur-
vårdsverkets riktvärde nattetid uppgår till max 40 decibel, dagtid accepteras 50 decibel. 
Verksamheten har redan idag godkänd för att ligga 5 decibel högre än så innan utbyg-
ganden. Den framtagna bullerrapporten är hypotetiskt framräknad då de nya maskinerna 
inte är framtagna och projekterade vilket kräver att riktvärdena säkerställs för tiden efter 
utbyggnationen. Metsä TIssue behöver också kunna redovisa förväntad ökning av trans-
portbuller i och med den utökade verksamheten som ju också kommer att påverka andra 
områden än Grangärdet eftersom trafiken ska ledas en annan väg. 

Även andra frågor som inte omnämns i underlaget behöver belysas så som hur vattenför-
sörjning, avlopp och elförsörjning behöver redovisas som miljökonsekvenser. Det finns 
också problem med kringflygande returpapper vid starkare vindar

4: Mänsklig hälsa – återhämtning och läkande av psykisk ohälsa ske i natur. Alla tätortsnä-
ra naturområden spelar här en avgörande roll. Även om någon bara kan se natur genom 
sitt fönster så har detta en effekt för tillfrisknande. Mariestads kommun är idag beredd 
att lägga större summor för att förebygga psykisk ohälsa för barn och äldre. Att spara 
tätortsnära natur, att använda dessa som skolskogar och för promenader med äldre kan 
vara väl så viktiga inslag som andra mer sociala delar. Att se fågel och djur genom sitt 
köksfönster kan ge ett sammanhang och en förströelse för den som inte längre kan ge sig 
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ut på egna promenader.

Mariestads Naturskyddsförening anser att miljökonsekvenserna av Metsä Tissues ut-
byggnation inte är fullständig och behöver kompletteras vad gäller ovanstående punkter. 
Mariestads natursskyddsförening hänvisar också till inlämnat samrådsyttrande avseende 
Mariestads kraftvärmeverk inskickat den 200312 som vi anser behöver vägas med om 
man ska se en helhet i effekten av utvidgning av verksamheten.

Mariestads naturskyddsförening vill påpeka att vi är positiva till att antalet arbetsplatser i 
industrin ökar i Mariestad men att det är NU avgörande beslut fattas för framtida miljö 
i kommunen och det är därför viktigt att kommunen ställer miljökrav på industrier av 
Metsäs storlek som ge så omfattande effekter på hela kommunen.

Kommentarer
Mariestads naturskyddsförening har inkommit med yttrande för två aktuella planärenden, ändring av 
detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde KS 2020/79 och ändring av detaljplan för 
Katrineforsområdet i Mariestad KS 2020/108.

Grönområdet mellan planområdet och bostadsområdet Grangärdet är fastställt i stadsplan för södra 
delen av Katrinefors industriområde i Mariestad och ändras inte. Planförslaget omfattar dock ändring av 
bestämmelsen ”Jp” som innebär att mark som ska utgöra planterat skyddsområde tas bort och ersätts 
med prickmark med innebörd att byggnad inte får uppföras. Detta område är i gällande plan avsedd för 
kvartersmark och därmed inte allmänt tillgänglig. Hur mycket skog som bevaras inom kvartersmarken 
bestäms av fastighetsägaren, inriktningen och ambitionen är att spara så mycket skog som möjligt.

Kommunen har beslutat om uppdrag för en grön- och blåplan, arbetet med att ta fram ett sådant doku-
ment avses påbörjas inom en relativt snar framtid, men det aktuella detaljplanearbetet kan inte invänta 
antagandet av ett sådant dokument. I den befintliga grönplanen från 2009 beskrivs att Stengårdshults-
parken/Katrineforsparken (område 42) utgörs av ett område som delvis ägs av Metsä Tissue och att 
det kommunala markinnehavet i området sedan tidigare är planlagt för industrimark. De framtida 
möjligheter för området som målas upp i grönplanen tar hänsyn till att fortsatt industriutveckling är 
förstahandsplanen för områdets fortsatta utveckling.  Den benämnda bokskogen ligger delvis inom mark 
som i gällande plan är planlagd för allmän plats och delvis planlagd för kvartersmark. Kommunen har 
samrått med Skogssytrelsen som pekat ut den aktuella nyckelbiotopen och den är inte skyddad från even-
tuell avverkning. De delar av nyckelbiotopen som ligger inom allmän plats är fortsatt fredade och berörs 
inte av aktuell planändring.

De angivna byggnadshöjderna som avses tillåtas i och med planändringen har vägts mot påverkan på 
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såväl riksintresse för kulturmiljö (se den kulturmiljöutredning som hör till planhandlingarna) som mot 
vilken påverkan de kan väntas få på de närboendes ljusinsläpp (se PM Illustrationer). Konsekvenser 
av byggnadshöjderna har utretts och befunnits acceptabla. Höjderna i fråga är en förutsättning för en 
ändamålsenlig utbyggnad av den pågående verksamheten. 

Aktuell planändring innefattar utökad byggrätt, frågor om lukt, brand, buller med mera hanteras 
enligt kommunens bedömning i verksamhetens tillstånd. Metsä Tissue har ansökt om nytt miljötillstånd 
hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, i ansökan beskrivs bland annat hur olika 
olägenheter såsom till exempel lukt och buller ska hanteras. Ansvarig tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län, eventuella klagomål ska ställas till tillsynsmyndigheten.

Miljökonsekvenserna av Metsä Tissues utbyggnad har hanterats i bolagets tillståndsansökan som inläm-
nats till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Stefan Pettersson

Kommentar till samrådsredogörelsen för “Ändring av detaljplan Gärdet 4:2” som nu 
delats i 2 olika ärenden.

Jag har läst samrådsredogörelsen som sammanställts över inkomna synpunkter i ärendet.
Det står mig fullständigt klart efter att ha läst kommentarerna att de höga herrarna i
Stadshuset fullständigt struntar i oss medborgare i kommunen Mariestad.

Man lägger sig fullständigt platt för den multinationella koncernens Metsä Groups alla
önskemål och hjälper dem dem göra precis som de vill, på bekostnad av innevånarnas 
hälsa och välbefinnande.

Varför kommer man inte med förslag på en kompromisslösning som alla kan vara nöjda
med? Varför sväljer man allt som Metsä vill ha med hull och hår?
Undrar om de hade fått sin vilja igenom lika lätt i en mellanstor finsk stad?

Denna våldtäkt på Mariestads stadsbild och miljö är tämligen uppseendeväckande. Att de
styrande i staden väljer att så lättvindigt för all framtid släppa till en central del av
stadskärnan är ofattbart.

Det enda vi boende i närområdet kan hoppas på är att Länsstyrelsen och/eller mark- och
miljödomstolen kommer till våran räddning och inser vad som håller på att hända.
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Metsä Tissue har en uppgift; Att tjäna pengar till sina aktieägare.
Det gör dom, och vill fortsätta att göra givetvis. Och det är deras prioritet att optimera 
och utöka sin produktionskapacitet så enkelt och billigt som möjligt. Ingen skugga ska 
falla över dem i detta ärendet.

Självklart ska Metsä få bygga sin nya fina fabrik i Mariestad! Sunds industriområde är en
perfekt plats för detta! Tänk vilken vacker promenad längs Tidan, och vilket vackert
industriminnesmärke det nuvarande fabriksområdet kommer att kunna bli!

Och kring Ahlsells nuvarande byggnad så kan det få finnas plats för 8-10 småföretag, som
faktiskt är viktigare på lång sikt än en helautomatiserad jättefabrik.

Det enda vi närboende kan göra är att (som min granne gjort) sälja och flytta till en 
kommun som värderar sina skattebetalare högre. Tråkigt, för Mariestad är på det hela en 
bra stad med goda framtidsutsikter. Men den utveckling som vi ser nu med förtätning och 
borttagning av naturområden, den kommer aldrig gå att ångra.

Tack för ordet!

Kommentarer
Detaljplaneprocessen syftar till att väga olika intressen mot varandra, och som länsstyrelsen har konsta-
terat i sitt granskningsyttrande befarar de inte att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet. Vidare utgör de förändringar som planändringen medger relativt små förändringar 
från vad den gällande planen för området möjliggör - förändringar som det föreligger ett behov av i syfte 
att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industri. Den största förändringen innebär att högre byggnader 
tillåts, detta har undersökts särskilt och slutsatsen är att planerad bebyggelse inte innebär påtaglig skada 
på riksintresse. Markområdet är sedan 1970-talet avsett för industriändamål.

Inom ramen för bolagets miljötillståndansökan har alternativa lokaliseringar undersökts, bolagets bedöm-
ning är att om- och tillbyggnad vid Katrinefors bruk är den sammantaget mest lämpliga lokaliseringen.

Ann-Brith Johansson, Tord Jansson, Magnus Lundell, 
Conny Nyberg och Mikael Svensson

Vi har tagit del av förslag till planändring för Katrineforsområdets 
södra del. 
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Enligt det informationsmöte onsdagen 6 maj med ansvariga från
Metsä Tissue, så sades det att endast en liten del av skogsmarken
väster om bostadsbebyggelsen vid Sandbäcksvägen, Stengårdshults 
allé och Hagalundgatan skulle avverkas, detta var en fråga som många 
boende i området undrade över då det är ett område som används 
flitigt av barn, unga och vuxna.
Men enligt ny plan skall prickmark med innebörd att marken inte får bebyggas tas bort, 
och till delar ersätts med innebörden att marken inte får förses med byggnad, och område 
i gällande plan som ska utgöra planterat skyddsområde tas bort.

Text från kommunens handlingar:

- Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggelse får utgöra förutsätt-
ningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge upphov till störningar för boende.

-De delar av planen som kan bebyggas med högre byggnader ligger på    långt avstånd och bakom befint-
lig skogsridå som kommer finnas kvar från bostadsbebyggelsen på Sandbäcksvägen.

Vi strävar efter att ni arbetar på att så stora skogspartier längs västra 
delen av Sandbäcksvägen skall finnas kvar, för att alla boende i 
dess närhet skall känna trivsel att bo inom Grangärdet.
Även buller och ljud av trafik kommer att lindras av skogen på ett
gynnsamt sätt.

Kommentarer
Informationsmötet den 6:e maj anordnades av Metsä Tissue som en del i att informera om bolagets 
utvecklingsplaner och ansökan om nytt miljötillstånd. 

Det skogsområde som avses omfattas av bestämmelser i stadsplan för södra delen av Katrinefors industri-
område i Mariestad. Marken är i stadsplanen delvis planlagd för allmänt ändamål, park eller plantering 
och delvis för kvartersmark, industri med specificering planterat skyddsområde. Den mark som är avsedd 
för kvartersmark är inte allmänt tillgänglig. Området är idag inte ianspråktaget för industriändamål 
utan upplevs av allmänheten som ett skogsområde. Enligt gällande plan är dock stora delar av skogsom-
rådet avsedd för industri. 

En skogsridå om minst cirka 30 meter kommer finnas kvar, det är denna skogsridå som är planlagd 
som allmän plats och ändras inte i planändringen. Hur mycket skog som sparas inom kvartersmark 
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ansvarar fastighetsägaren för, inriktningen är att spara så mycket skog som möjligt.

Gaby Niggol

Jag lämnar mina yttranden till granskningen Ändring av detaljplan för södra delen av Ka-
trinefors industriområde (tidigare Gärdet 4:2). 

Kommunen skriver ”Planändringen omfattar endast ändring av högsta tillåtna byggnads-
höjd, placering av byggnader, upphävande av markreservat samt borttagande av skydds-
område.” 

Byggnadshöjden 
Kommunen har till granskningen sänkt de planerade byggnadernas höjd från 40 meter till 
35 meter, dvs 12,5 %. Den tidigare högsta tillåtna byggnadshöjden är i området 8 meter 
enligt Stadsplanebestämmelserna från 1970 , dvs nu planeras en ökning av byggnadshöj-
den med mer än 400 %. 

Denna ökade höjd med tidigare skuggverkan bagatelliserar kommunen med kommentarer 
som:
• ”Kommunens bedömning är att de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen 

medför inte är oacceptabla enligt gällande lagstiftning och bestämmelser.”
• ”Bostadsbebyggelse och tomter kommer dock fortsatt ha tillgång till sol- och dagsljus 

och den föreslagna förändringen bedöms inte innebära oacceptabla konsekvenser.”
• ”Ändring av högsta tillåtna byggnadshöjd motiveras utifrån föreliggande behov samt 

att det i planeringsarbetet inte framkommit något som talar emot en sådan högre 
byggnadshöjd.”

• ”Den högre bebyggelsen ligger väster om befintlig bostadsbebyggelse och kommer 
skymma eftermiddagssolen men bostäder och tomter kommer fortsatt ha sol- och 
dagsljus under övriga tider på dygnet.”

Man skriver också att närliggande fastigheter även i fortsättningen kommer att ha Bover-
kets minimirekommendation om 5 timmar solljus/ dygn vid vår- och höstdagjämning. 
Hur vi ska kunna ha det när byggnaderna uppförts är en gåta eftersom vi inte har det nu. 
Kanske får vi sola oss i det återkastade ljuset från byggnadernas ljusa kulörval som ska 
lätta upp det horisontella avtrycket mot horisonten (OBS! detta är hur kommunen beskri-
ver de planerade byggnadsfärgerna i Planbeskrivning mars 2020). 

Siktbilderna från Sandbäcksvägen ner mot Stengårdshults alle kan, enligt min åsikt, inte 
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stämma. Bilden med den nuvarande byggnadshöjden som en opak skugga verkar väl gan-
ska okej, men den andra bilden med den högre höjden kan inte stämma. Det borde vara 
en betydligt högre opak skuggning med den planerade byggnadshöjden om 32 meter, dvs 
skillnaden mellan 8 meter och 32 meter måste vara större. Oavsett om marken ligger lägre 
ner där byggnaderna planeras. 

Den mest slående kommentaren från kommunen är :  
” Det är inte möjligt att bygga lägre och mer utspritt eftersom markområdet är begrän-
sat”.  
Men om nu området är begränsat så vore det då inte bättre för alla, dvs både närboende 
och industrin, att använda ett markområde som är större, och där byggnadshöjden kunde 
bli betydligt lägre och därmed mindre störande för närboende. 

Boverket skriver :

• ”Frågor om dagsljus och solljus har fått ny aktualitet genom ökad förtätning med nya 
eller påbyggda byggnader inom befintlig bebyggelse.”

• ”Dagsljus och belysning har stor betydelse för att reglera vår dygnsrytm.”
• ”Ljus omfattar dagsljus, solljus och belysning och är en av bebyggelsens kvaliteter, 

både för byggnader och utomhusmiljö.”
• ”På lång sikt är tillgång på dagsljus och solljus framförallt en psykosocial och medi-

cinsk hälsoaspekt.”

En förtydling behövs vad gäller en kommentar från kommunen  
”Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggelse som 
i samrådsförslaget var 40 meter och som till granskningsskedet har ändrats till 35 meter är 
ca 300 meter”. 

Det är lite märkligt att kommunen förstår vår oro för brand, men är totalt oförstående 
vad gäller vår oro för den planerade byggnadshöjden om 35 meter. Det kommer att bli en 
hög mur mellan östra och västra delarna av vår vackra stad. 

Placering av byggnader (industriområdet) 
Enligt Stadsplanebestämmelser från 1970 så finns ett planterat skyddsområde närmast 
bostäderna vid Stengårdshults alle och Hagalundsgatan. 1970 hade man alltså insikten att 
de eventuella industrier som kunde byggas på industriområdet kunde ge upphov till bl.a 
buller för bostadsbebyggelsen längs med Sandbäcksvägen och intilliggande gator.
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Nu planerar kommunen att ta bort skyddsområdet och har dessutom till granskningen 
minskat avståndet mellan nuvarande bostäder och de planerade industribyggnaderna. 
Avståndet är planerat som minst ”cirka” 60 meter, men från Samrådet till Granskningen 
har detta avstånd krympt från 90 meter till cirka 60 meter, dvs med hela 33 %. ”Cirka 60 
meter” innebär att det likaväl kan bli< 60 meter eller t.o.m > 60 meter. 

Kommunen skriver att plankartan som är skalenlig, ska ge tillräcklig information om hur 
nära industribyggnaderna kommer våra bostäder, men plankartan är för en lekman svår-
tydbar. Varför inte i stället skriva ut avståndet på plankartan så att det blir enkelt att avläsa 
avståndet ? 

Kommunen skriver :
• ”Skyddsområde, egenskapsbestämmelsen Jp i plankartan för stadsplanen föreslås tas 

bort.”
• ”Borttagande av bestämmelsen motiveras utifrån föreliggande behov ...”

Närmast bostäderna vid Stengårdshults alle och Hagalundsgatan tas ”Planterat skydds-
område” bort och prickmark med innebörden att marken inte får bebyggas ersätts med 
prickmark med innebörden att marken inte får förses med byggnad. Därmed kan man 
schakta, hårdgöra (vad nu det betyder?) eller liknande. Med gott minne när Metsä byggde 
lagertältet 2017 så hoppas jag innerligt att det inte blir liknande arbete med bulldozers. 
Min boendemiljö är den trygghetszon jag har för att klara av bl.a mitt arbete. 

Kommunen skriver:
• ”Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggel-

se får utgöra förutsättningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge 
upphov till störningar för boende.” 

Är det inte redan bestämt vad som kommer att finnas i de olika byggnaderna ?  
I en mailkonversation jag har haft med Metsä så har de skrivit vad som ska finnas i de 
olika byggnaderna. Har inte kommunen tillgång till denna information ? 

Bullerutredning 
Bullerutredningen är för en lekman mycket svårtydbar. Några tabeller och några färgglada 
bilder, men min undran är: var är min fastighet ? 

Var kommer fläktar och utblås placeras. Riktas de åt öster så störs boende på Grangärdet. 
Riktas de år väster så störs boende vid Göteborgsvägen. Riktas de åt norr så störs cen-
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trumborna. Åt vilket håll kommer de att riktas, och var kommer de att placeras på dessa 
höga byggnader ? 

De senaste dagarna i slutet av juni i år har det varit ovanligt varmt väder, och buller från 
bl.a fläktar från nuvarande industribyggnader har varit störande ffa nattetid. Hur mycket 
kommer mer kommer fläktar och utblås bli störande när klimatförändringarna ökar dag- 
och nattemperaturen ? 

Jag har till Metsä ställt olika frågor bl.a om buller vid det eventuella byggandet. Jag lämnar 
ett urval av mina frågor (MF) och svaren från Metsä (MS).

• (MF) Vad betyder ”Under konstriktionstiden kan ljudnivån temporärt öka i närom-
rådet, men vi kommer i samarbete med Mariestads kommun göra allt vi kan för att 
minimera störningarna” ?

• (MS) Det betyder att vi kommer att göra allt vi kan för att minimera buller. Visst 
buller kommer dock att uppstå under byggfasen.

• (MF) Vid byggandet, kommer det att ingå arbete med bulldozer, sprängning eller 
annat bullrande arbete ?

• (MS) Byggtekniker kommer att beslutas först efter att vi gjort markundersökningar.
• (MF) Kommer byggarbete att förekomma på andra tider än mellan 7-16 måndag till 

fredag? Exempelvis lördag-söndag eller tidigare/ senare klockslag ?
• (MS) En detaljerad tidsplan för byggfasen finns inte framtagen i dagsläget.
• (MF) Hur lång tid (veckor-månader-år) planeras byggandet att ta ?
• (MS) Vi uppskattar tiden till 2-2½ år.
• (MF) Kommer besiktning av närliggande bostadsbyggnader att ske innan eventuella 

sprängarbeten utförs?
• (MS) Vi kommer att övervaka påverkan av sprängarbeten.
• (MF) Hur mycket buller från det planerade byggandet?
• (MS) Byggperioden kommer att skapa visst buller men vi kommer att försöka mini-

mera detta så mycket som möjligt.

Jag är mycket orolig över hur vår boendemiljö kommer att påverkas under den planerade 
byggtiden. Ovan svar gör mig definitivt inte mindre orolig. 

Ljusföroreningar och annan påverkan  
Jag har tidigare frågat om ljusföroreningar, och kommentaren från kommunen skingrar 
inte mina farhågor om att vi närboende inte kommer att störas.



20

• ”Ljussättning inom industriområdet ska ske på sådant vis att det inte ger upphov till 
olägenheter för människors hälsa eller miljön.”

• En annan påverkan för närboende är lukter, eller snarare odörer från nuvarande an-
läggningar. Hur mycket mer kommer det att lukta, och vad kommer att göras för att 
minimera odörer?

Kommunen använder ofta och gärna ordet ”olägenhet”. Att vi närboende kommer att 
utsättas ännu mer för detta verkar vara helt okej. Det viktigaste är därmed inte människ-
ors hälsa. Utan det viktigaste är att tillgodose industrins behov av byggnaders placering 
och höjd.

• Olägenhet har betydelsen besvär, nackdel, missförhållande, men, skada, besvärlighet, 
förtretlighet, svårighet, bekymmer, problem, aber osv.

Metsä Tissue AB Underlag för avgränsningssamråd reviderat 2020-04-15 

Sid 7 och 9 Framtida verksamhetsområde, blå streckad linje, går ända fram till utkanten av 
bostädernas tomtgräns.
• Hur kommer den närmaste marken till bostäderna att nyttjas?
• Kommer någon friyta/ reservat att säkras i detaljplanen ?

Sid 10 Angående bullervallen.

• Hur nära kommer den till bostäderna ?
• Hur kommer en 5,5 meter hög bullervall att påverka skuggverkan på intilliggande 

bostäder?

Sid 10 En parallell blå linje går tvärs över några tomter.
• Vad betyder denna blå linje ? 

Jag är mycket orolig över hur vår boendemiljö och livskvalité kommer att påverkas nega-
tivt under byggtiden som enligt Metsä planeras till 2-2½ år.
Jag är mycket orolig över hur vår boendemiljö och livskvalité kommer att påverkas nega-
tivt av de planerade anläggningarnas buller, vibrationer, ljus, lukter, damm och sot.
Jag är mycket orolig över kommunens brist på intresse att utföra en miljökonsekvensbe-
skrivning.

i dessa tider med en pågående Covid 19 pandemi , och risk för ökad arbetslöshet så är 
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det inte det lättaste att höja sin röst och försöka påverka en stor industrisatsning i vår lilla 
stad. jag är, som jag tidigare skrivit tidigare, positivt inställd till att Metsä Tissue AB satsar 
på Mariestad, men varför måste denna satsning så negativt påverka vår boendemiljö och 
livskvalité?

Kommentarer
Den tillåtna högsta byggnadshöjden för industribyggnader inom det aktuella planområdet är inte 8 meter, 
utan 10 meter, vilket redovisas i plankartan. Av planbeskrivningen tillhörande stadsplanen i fråga fram-
går det dessutom att det inom Js betecknat område (industrimarken) får tillåtas en högre byggnadshöjd i 
särskilda fall där det kan visas vara erforderligt, samt prövas lämpligt. Kommunen bedömer dock att en 
byggnadshöjd på upp till 35 meter är mer än vad som kan godtas som en avvikelse från gällande plan, 
vilket är anledningen till att frågan om en planändring prövas. 

Avseende kommunens bedömningar av skuggverkan och liknande baseras dessa på framtaget illustra-
tionsmaterial och modeller, vilket framgår av det illustrations-PM som hör till planhandlingarna. 

Kommunen har förståelse för att närboende värnar sina intressen och har respekt för det. Planprocessen 
innebär avväggningar mellan enskilda och allmänna intressen och för att redovisa planens konsekvenser 
har kommunen tagit fram illustrationsmaterial som syftar till att visa detta på ett överskådligt och lättför-
ståeligt sätt. Enligt de allmänna råd som finns kring skuggning och solljus har kommunen bedömt att 
den planerade utvecklingen inte står i strid med dessa rekommendationer.

Den planerade bebyggelsen om 32 meter och som illustreras från Stengårdshults allé är placerad längre 
bort från bostäderna än befintlig byggrätt (10 meter) vilket kan vara förklaringen till att den upplevs 
som lägre jämförelsevis med redovisningen av befintliga förhållanden. Modellerna syftar till att ge en redo-
visning av planändringens konsekvenser och är något förenklad, hänsyn har tagits till att marken inom 
industriområdet är något lägre än vid bostäderna. 

I planprocessen görs en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen utifrån lagstiftningen (plan- och 
bygglagen). Området är sedan tidigare avsett för industriändamål och innebär resurseffektivt utnyttjande 
av mark. Allmänna och närboendes intressen hanteras och redovisas också i planen, bland annat genom 
redovisningen av påverkan på stadsbild med mera.

Avståndet om 90 meter är det som gäller mellan tillåten industribebyggelse och näraliggande bostadsbe-
byggelse i gällande plan med Jp-området. Regleringen i form av placering av industribyggnader ändras 
inte i annat fall än i den nordöstra delen där avståndet istället blir cirka 60 meter. Eftersom prickmark 
ligger kvar inom Jp-området i övrigt innebär det att inga byggnader kan uppföras där.  
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Kommunen har motiverat borttagandet av Jp-bestämmelse (skyddsområde) med att området behövs för 
planerad verksamhet och att krav på bullerstörningar och liknande ställs i verksamhetens tillstånd vilket 
ska tillse att boende inte utsätts för bullernivåer som överskrider gällande riktvärden. En cirka 30 meter 
bred skogsridå mellan industriområdet och bostäderna kommer bibehållas.

Att hårdgöra innebär till exempel att ytan kan asfalteras eller liknande.

I detaljplanen regleras inte specifikt vad byggnaderna inom planområdet används till, detta redovisas i 
samband med bygglov. Detaljplanen anger endast vilken användning marken får användas för, i detta 
fall, industri. I industrianvändningen ingår byggnader för produktion, lager, kontor med mera men redo-
visningen av vad tillkommande byggnader ska användas för redovisas i bygglovsansökan.

I bilaga B1 och B2 tillhörande bullerutredningen redovisas angränsande fastigheter till verksamheten och 
med beräknade bullernivåer utifrån nuvarande situation samt vid planerad ombyggnad.

Det finns olika regler om hur störningar från byggplatser ska hanteras, till exempel finns riktlinjer och 
allmänna råd om buller från byggplatser som Naturvårdsverket tagit fram. Spräningsarbeten ska anmä-
las till polismyndighet m.m. 

Luktolägenheter regleras i verksamhetens tillstånd och inte i planändringen.

I plan- och bygglagen avses med olägenhet en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Synpunkter för avgränsningssamråd miljökonsekvensbeskrivning för Metsä Tissues tillståndsansökan 
har bifogats granskningsyttrandet över förslag till ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors 
industriområde i Mariestad. Den planerade utökade produktionen vid Katrinefors bruk förutsätter ett 
nytt miljötillstånd. Den planerade om- och tillbyggnaden förutsätter att gällande planer ändras eftersom 
dessa omfattar bestämmelser som inte medger den planerade om- och tillbyggnationen vad gäller placering 
och höjd på byggnader. Miljötillstånd och detaljplan prövar olika frågor på olika sätt och det är förståe-
ligt att allmänheten inte har detaljkunskap om detta. Miljötillståndet prövar industriverksamheten, dess 
produktion och utsläpp medan detaljplanen fastställer byggrätter och reglerar byggnaders placering, storlek 
och utformning m.m. Kommunens bedömning är att frågor om buller, lukt, nedskräpning och andra stör-
ningar hanteras i tillståndsprocessen och regleras inte i detaljplanen. Sammanfattningsvis konstateras att 
samhällsbyggnadet involverar flera olika processer som ska samordnas. För den övergripande utvecklingen 
av Katrinefors bruk med dess om- och tillbyggnad innebär detta miljötillståndprocess och detaljplane-
process och framöver bygglovsprocess. För allmänheten kan det vara svårt att ha kännedom om dessa 
processer och vid vilket tillfälle olika frågor hanteras och beslutas. I svar och bemötande av synpunkterna 
har hänvisats till andra processer och lagrum som hanterar dessa frågeställningar. 






