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Inledning 
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen.  
 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget samt överväga dessa i ett tidigt skede av processen. Kommunen ska samråda 
om förslag till detaljplan med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och 
boende som berörs av planförslaget.  
 
Förslag till detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., Mariestad, Mariestads kommun har varit 
föremål för samråd under perioden 28 december 2021 till 10 februari 2022. De synpunkter 
som kommit in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till 
förändring av planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i denna 
samrådsredogörelse. Av samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som tillgodosetts 
samt vilka kommunen inte kunnat beakta och skälen till detta. Detta redovisas under 
rubriken Kommunens bemötande och i kursiv text.  
 
 
 

Inkomna yttranden samt bemötande 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att föreslagen markanvändning är lämplig. 
Detaljplanens läge i förhållande till lokala och regionala förutsättningar så som vägnät och 
elförsörjning är god. Planen ligger strategiskt nära väg 202 samt E20 (båda är 
rekommenderade vägar för farligt gods) vilket kan underlätta transporter till och från 
området. Även elförsörjningen till området bedöms som god både med avseende på 
befintlig regional kraftledning inom området samt att aktuell ledningsägare bedömer att de 
kan leverera 50 megawatt inom en treårsperiod. Även möjligheten att försörja planområdet 
med vatten bedöms som god. Största delen av dricksvattenförsörjningen i Mariestads 
kommun kommer från Vänern som är en trygg vattentäkt men frågor kring kapaciteten för 
berörda vattenverk kvarstår.  
Länsstyrelsens bedömning är även att planområdet är strategiskt väl placerad i delregionen 
Skaraborg med hänseende till både kompetensförsörjning och bostadsförsörjning.  
 
Länsstyrelsen kan konstatera att både E20 och angränsande verksamhetsområden; befintlig 
avfallsanläggning och nytt industriområde utpekat i ÖP 2030, nordväst om E20 kan 
fungerar som en strategisk barriär mellan planområdet och sammanhållen 
bostadsbebyggelse. Det är i nuläget inte klart vilken form av industri det kan bli inom det 
aktuella planområdet. Länsstyrelsen delar kommunens slutsatser kring att det är detaljplanen 
som sätter ramarna för vilken verksamhet som kan bli aktuell. Planområdets omfattning på 
ca 140 hektar gör det möjligt att tillskapa tillräckligt skyddsavstånd för ett flertal 
verksamheter. Samtidigt konstaterar Länsstyrelsen att om det i framtiden blir aktuellt med 
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en verksamhet som kräver mer omfattande skyddsavstånd än vad som ryms inom området 
kommer det inte vara möjligt att få ett godkänt miljötillstånd. 
För att planen ska bli genomförbar och uppfylla ett flertal lagkrav behöver underlaget 
kompletteras/justeras på ett antal punkter. 
 
Vad gäller frågor som rör Länsstyrelsens ingripandegrunder behöver följande frågor 
hanteras till granskning: 

 RI kommunikation (E20)  

 Miljökvalitetsnormer (vatten och luft) 

 Geotekniska risker 

 Skyfall 

 Farligt gods 

 Föroreningar/grundvatten 
 
Länsstyrelsen lämnar även råd med avseende på PBL, MB samt annan lagstiftning: 

 Förhållande till översiktsplanering 

 Klimatanpassning – värmeböljor  

 Bostadsförsörjning och kollektivtrafik  

 Grön infrastruktur och ekosystemtjänster  

 Jordbruksmark 

 Kulturmiljö  

 Släckvatten  

 Vatten och spillvatten 

 Dagvatten 

 Trafik  

 Barnperspektivet 

 Kopplingen till miljömålen 
 
För att planen efter antagande ska vara genomförbar krävs ett antal tillstånd eller dispenser. 
Det är viktigt att kommunen tidigt i planprocessen identifierar och utreder vilka åtgärder 
som kräver prövning i särskild ordning. Det gäller bland annat: 

 Kulturmiljölagstiftning  

 Vattenverksamhet 

 Miljöfarlig verksamhet  

 Art- och biotopskydd 
 
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör riksintressen, hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer för vatten och luft måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
 



Samrådsredogörelse Sida 7 (43) 

 

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 
 
 

Riksintresse  

Riksintresse kommunikation  

Planförslaget berör Europaväg 20 (E20) för vilken Trafikverket är väghållare. E20 utgör 
riksintresse för kommunikation och dess funktion är prioriterad med avseende på såväl 
dagliga som långväga persontransporter samt för kollektivtrafik och godstransporter. Den är 
utpekad som rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  
Trafikverket har i sitt yttrande, daterat 2022-02-04, pekat på att plankartans utformning kan 
leda till att byggnader hamnar inom den bebyggelsefria skyddszon om 30 meter som ska 
upprätthållas mot vägen. Skyddsbestämmelsen m1 samt den administrativa bestämmelsen 
a1 medger byggnation av olika typer av anläggningar inom skyddszonen.  
Länsstyrelsen delar denna bedömning. Plankartan behöver därför justeras på lämpligt sätt så 
att skyddszonen kan upprätthållas. Detta för att inte riksintressets funktioner ska påverkas 
negativt. Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet. 
 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 

MKN vatten 

Dagvatten från planområdet avvattnas till två vattenförekomster, Mariestadssjö och Tidan 
(Mariestad till Knutstorp). Båda har i dag statusen ej god ekologisk eller kemisk status. I den 
dagvattenutredning som tagits fram (VOS 2021) anges att sammantaget medför aktuell 
exploatering och föreslagen dagvattenhantering låga föroreningshalter genom en effektiv 
dagvattenrening. Vidare anges att inget dagvatten kommer att lämna planområdet orenat, 
med reservation för exceptionella regn. Slutligen konstateras att vid exploatering av 
naturmark kommer det ofrånkomligen alltid att ske en ökning av föroreningsmängden, 
dock ej i sådan omfattning att god status ej kan nås. Beroende på om dagvatten från 
området ska anslutas till det allmänna ledningsnätet eller avledas via befintliga diken till 
recipienterna Mariestadssjön och Tidan behöver det beskrivas vilken rening som ska uppnås 
i dagvattenanläggningen för att säkerställa att MKN kan följas.  
Planområdet berör även grundvattenförekomsten Ullervad- Timmerdala som är en grus- 
och sandförekomst av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Enligt vattendirektivets 
artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats för 
framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. Exploateringen 
kan komma att påverka grundvattenbalans och grundvattenflöden inom planområdet. 
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Kommunen behöver utreda grundvattenförhållandena i planområdet och risk för spridning 
av föroreningar från angränsande deponi.  
 
 
MKN luft  

Utifrån avgränsningssamrådet för miljökonsekvensbeskrivningen är luft en av de faktorer 
som medför risk för olägenhet och som måste hanteras inom planarbetet. I planens 
samrådshandlingar saknas underlag för konsekvensbedömning rörande luft. Länsstyrelsen 
anser att planens påverkan på miljökvalitetsnormer för luft behöver beaktas utifrån 
transporter (persontransporter och lastbilar).  
Kommunen behöver även beskriva eventuell påverkan på MKN luft från kommande 
verksamhet. Med anledning av att det ännu inte är känt vad som kommer på plats kan 
beskrivningen vara generell och utgå från det material som i dag finns tillgängligt för 
detaljplanen.  
 
 

Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik  

Geotekniska risker  

Kommunen anger att planområdets geotekniska förutsättningar kommer att undersökas 
mer ingående till planförslagets granskningsskede. Med anledning av detta kan inte 
Länsstyrelsen bedöma om det föreligger geotekniska risker för området. Länsstyrelsen 
förutsätter att en geoteknisk utredning tas fram till granskningen av planen. Länsstyrelsen 
kommer då ta stöd av Statens geotekniska institut för att bedöma om utredningen har rätt 
detaljeringsnivå. Om utredningen visar på att det krävs särskilda åtgärder eller 
markrestriktioner måste dessa vara säkerställda på ett acceptabelt sätt.  
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att i planbeskrivningen tydligt särskilja mellan 
plantekniska (skredrisk, blocknedfall, erosion mm) och byggtekniska frågor 
(sättningsskador, val av grundläggning för att förhindra sättningar, ledningsbrott mm).  
Observera att det längs väg 202 finns utpekade aktsamhetsområden utpekade av SGU 
(efterarbetade lutningsanalyser). 
 
 
Skyfall 

Dagvattenutredningen beskriver att vid häftigare regn krävs att höjdsättning av mark och 
byggnader görs med beaktande av att byggnader ej riskerar att skadas även om dagvatten 
tillfälligt ansamlas på ytan. Detta framkommer inte på något tydligt sätt i planbeskrivningen. 
Kommunen behöver inför nästa skede redovisa hur samtliga åtgärder som syftar till att ge 
acceptabel översvämningsrisk säkerställs, vilket bland annat kan omfatta höjdsättning. Vad 
gäller placering och dimensionering av vägtrummor för att säkerställa planområdets 
dagvatten- och översvämningshantering måste detta ske i samråd med Trafikverket om 
lösningarna avser diken, trummor och andra anläggningar för vägarnas avvattning.  
Trafikverket har lyft frågan i sitt yttrande och anger att de dagvattenlösningar som avvattnar 
vägarna inte är avsedda att avvattna planområdet och inte heller är rätt dimensionerade. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter om att det krävs en fortsatt dialog kring hur 
dagvattenlösningar ska kunna genomföras i kommande vägplan, se bifogat yttrande.  
Om vägplanen är en förutsättning för att kunna hantera skyfall inom planområdet måste 
detta redogöras för till granskningen. 
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Farligt gods 

Både E20 och väg 202 är rekommenderad vägsträcka för farligt gods. Längs med båda 
körbanorna krävs en skyddszon om 30 meter för att förhindra att olämpliga byggnader eller 
andra anläggningar förläggs till området. Detta är inte säkerställt i plankartan och varken 
nuvarande skyddsbestämmelsen m1 (ej stadigvarande vistelse) eller den administrativa 
bestämmelsen a1 (ändrad bygglovsplikt) säkerställer skyddszonen. Plankartan behöver 
därför justeras inför granskning. Se bifogat yttrande från Trafikverket daterat 2022-02-04. 
 
 
Föroreningar/grundvatten 

Med tanke på att detaljplanen ligger i anslutning till Bångahagens deponi vill Länsstyrelsen 
påtala att grundvattnet kan vara förorenat i anslutning till deponier. I syfte att se om 
föroreningar spridits från deponin till planområdet och ifall skyddsåtgärder behöver vidtas i 
samband med genomförande av planen behöver en grundvattenutredning utföras. 
Utredningen ska innehålla grundvattenanalyser, grundvattennivåer, bedömning av 
spridningsrisker av föroreningar och förslag till skyddsåtgärder. Till granskningsskedet 
behöver eventuellt nödvändiga riskreducerande åtgärder redovisas. 
 
 

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från 
allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015). 
 
Förhållande till ÖP 

Aktuellt område är inte utpekat i gällande översiktsplan som lämplig för nyetablering av 
industrier. Länsstyrelsens bedömning är dock att planläget har visst stöd av översiktsplanen, 
exempelvis genom kommunens intentioner om att nya industrier bör förläggas i anslutning 
till Mariestads tätort och i anslutning till befintlig infrastruktur.  
Vidare anges det i översiktsplanen att tillgången till lämplig industrimark runt centralorten är 
god men att det idag är brist på planlagd industrimark. Samt att det finns ett behov att peka 
ut ny industrimark för att kunna göra det möjligt för olika sorters verksamheter att bedriva 
sin verksamhet. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med en 
redogörelse över hur detaljplanen avviker från översiktsplanen samt i vilka delar den 
överensstämmer.  
 
 
Allmänna intressen 
Klimatanpassning – värmeböljor 

Vid en fullt utbyggd verksamhet kommer ett stort område bli hårdgjort i form av 
byggnader, vägar och parkering. Eftersom klimatförändringarna kommer medföra ett 
varmare klimat med fler och intensivare värmeböljor bör kommunen beskriva hur man ska 
undvika att skapa så kallade värme-ö-effekter. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att 
i nya planer jobba med planering för att motverka oönskade värme-öar genom exempelvis 
placering och utformning av byggnader samt närheten till träd och grönska.  
 
Bostadsförsörjning och kollektivtrafik  

Vad gäller bostäder så kan Länsstyrelsen konstatera att det i denna del av länet finns ett 
underskott av bostäder (Bostadsmarknadsenkäterna 2016–2021). Om verksamheten kräver 
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hög personaltäthet kan det innebära att kommunens bostadsförsörjning inte räcker till. 
Närliggande kommuner som ligger inom rimligt pendlingsavstånd öppnar upp för en 
betydligt större bostadsmarknad. Med anledning av detta uppmanar Länsstyrelsen 
kommunen att samråda med berörda grannkommuner om just bostadsfrågan.  
Vad gäller pendling till och från industriområdet är det viktigt att utöka kapaciteten i 
kollektivtrafiken för att säkerställa ett hållbart resande, exempelvis genom bussanslutningar 
till närliggande järnvägsstationer. Detta för att öka det geografiska området för 
kompetensförsörjning men även för att underlätta för anställda att lämna bilen hemma eller 
vid en pendelparkering. I detta arbete är det även viktigt att möjliggöra för gång- och 
cykeltrafik, något som kommunen anger ska ske genom kommande vägplan.  
 
 
Naturmiljö  

Generella synpunkter 

Delar av planområdet har höga naturvärden som riskerar att påverkas vid en exploatering. 
Utgångspunkten bör alltid vara att undvika skada på naturvärden genom att anpassa 
exploateringens läge och utformning. Om så inte är möjligt ska skada minimeras genom 
skyddsåtgärder. Först när skada har undvikits och minimerats så långt det är möjligt kan det 
bli fråga om kompensation för kvarvarande skada.  
Kommunen behöver tydligt beskriva och motivera de avvägningar som gjorts med hänsyn 
till naturvärden i området. För ett flertal skyddade arter och biotoper kan det komma att 
krävas dispensprövning, se nedan under avsnitt om artskydd och biotopskydd. 
Kommunen har varken i plankarta eller planbeskrivning beskrivit markanvändningen för 
sumpskogsområdet beläget mellan E20 och moränryggen i planområdets sydvästra del. 
Länsstyrelsen anser att sumpskogsområdet bör lämnas intakt både på grund av dess 
naturvärde men också för dess värde som ekosystemtjänst samt för områdets förmåga att 
bibehålla vatten i marken och fungera utjämnande vid torka och vid höga flöden.  
 
 
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Grön infrastruktur innebär att växter och djur ska ha möjlighet att sprida sig i landskapet. I 
samband med en större exploatering av naturmark bör planområdet betraktas i ett 
landskapsperspektiv, och området planeras på ett sådant sätt att det inte blir en barriär som 
förhindrar spridningen för växter och djur. Så mycket som möjligt av befintlig vegetation 
och naturmiljöer bör sparas inom området, och vid eventuell nyanläggning av grönområden 
bör dessa anpassas till naturområdena i kringliggande landskap så att gröna stråk kan 
bibehållas eller skapas. Eventuella grönytor och dagvattenlösningar bör utformas med 
multifunktionella nyttor så att de även ger värden för biologisk mångfald. 
Ekosystemtjänster är sådana tjänster och nyttor som produceras av naturen. Exempelvis 
kan träd, buskar och annan grönska bidra till rena luft, minska buller, skydda mot 
översvämningar, ge skugga och svalka vid värmeböljor samt bidra till en estetiskt tilltalande 
miljö. En ny detaljplan ger kommunen en möjlighet att bevara befintliga samt skapa nya 
ekosystemtjänster. Mer information finns att läsa om på Boverkets hemsida, länk. 
Om kommunen jobbar vidare med grön infrastruktur och ekosystemtjänster i planen bör 
planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
Jordbruksmark 
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Mariestads kommun har konstaterat att planområdet omfattar cirka 60 hektar 
brukningsvärd jordbruksmark. En lokaliseringsutredning har ännu inte tagits fram. Med 
anledning av detta kan inte Länsstyrelsen bedöma om kommunens hantering av byggande 
på jordbruksmark uppfyller lagkraven.  
Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 
Kommunen rekommenderas att ta stöd i det material som bland annat Uppsala Länsstyrelse 
gjort tillgängligt på webben, länk.  
Med tanke på planens omfattning bör kommunen inte ha en allt för snäv avgränsning i sin 
lokaliseringsutredning. Kommunen bör föra ett resonemang kring planens placering i 
kommunen med även i delregionen Skaraborg. Finns det andra områden med samma 
förutsättningar i angränsande kommuner som inte tar jordbruksmark i anspråk bör även 
dessa tas i beaktande. Även om det är ovanligt för en kommun att utreda områden utanför 
kommungräns finns det fall när så varit nödvändigt, se dom från MÖD. 
 
 
Kulturmiljö 

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet inte berör något riksintresse för kulturmiljö eller 
andra särskilt utpekade kulturmiljövärden. Kommunen bör ändå hantera frågan om hur en 
omfattande exploatering kan bebyggas och utformas med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, med hänsyn till natur- och kulturvärden och hur intresset av en god 
helhetsverkan säkerställs (PBL 2:6 §). Något som också kommunen lyfter i 
planbeskrivningen.  
Länsstyrelsen ser med fördel att planarbetet även hanterar eventuell förekomst av allmänna 
kulturvärden i landskapet samt vilka konsekvenser planarbetet resulterar i. Kommunen bör 
komplettera planbeskrivningen med förslag på lämpligt förhållningssätt samt vilken hänsyn 
som ska tas till dessa eventuella värden, utöver fornlämningar och landskapsbilden i stort. 
Påverkan på landskapsbilden hör även tätt samman med hänsyn till kulturvärden och 
upplevelsen av dessa. 
Planbeskrivningen tar upp att kulturvärden är ett sammanfattande begrepp för objekt som i 
fysiska planeringen bedöms som värdefulla ur kulturhistoriska, estetiska och sociala 
aspekter. Mot bakgrund av kulturmiljöfrågan, genom att även inkludera övriga kulturvärden 
i landskapet exempelvis element och strukturer i landskapet från äldre jordbrukslandskap 
och bybildningar samt äldre vägsträckningar, stenmurar och olika grönstrukturer. Områdets 
samlade kulturvärden bör redogöras i planbeskrivningen. För större planer eller i planer 
med stor påverkan på omgivningen är det vanligt att man tar fram ett separat 
gestaltningsprogram vilket underlättar utformning och placering av tillkommande 
bebyggelse. Ett bra verktyg för att visualisera en kommande exploaterings påverkan på 
intilliggande områden är att jobba med illustrationer, fotomontage och siktlinjer. 
Länsstyrelsen rekommenderar även kommunen att vid benämning av nya områden, vägar 
och gator följa god ortsnamnssed (KML 1:4 §). 
 
 
Vatten 

Släckvatten 
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I riskutredningen beskrivs att släckvattenfrågan bör belysas i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen delar denna uppfattning och rekommenderar kommunen att göra en sådan 
komplettering. 
Länsstyrelsen rekommenderar även kommunen att på en övergripande nivå beskriva hur 
planområdet ska förses med släckvatten. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om vatten till industriverksamhetens 
eventuella vattensprinkleranläggning ska hämtas från kommunalt nät så bör det ställas 
tekniska krav på systemet så att provning kan ske utan att riskera att skada det allmänna 
ledningsnätet. 
 
Vatten och spillvatten 

Kommunen anger att det pågår en utredning kring om planområdet ska ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten. Om planområdet ska anslutas till 
det kommunala ledningsnätet behöver kommunen beskriva kapacitet både för dricksvatten 
och rening av spill- eller processvatten.  
Om vattenförsörjning och rening av avloppsvatten istället ska lösas med en enskild 
anläggning behöver kommunen beskriva förutsättningarna för hur detta ska kunna ske.  
 
Dagvatten 

Om dagvatten ska släppas till det allmänna ledningsnätet behöver kommunen även 
förtydliga om dagvatten går till reningsverket eller om det allmänna ledningsnätet har 
utsläppspunkt till recipient utan att ha passerat reningsverket. 
Dagvattendammar ska utformas och dimensioneras för att fördröja och rena partikelbundna 
föroreningar genom sedimentation, vilket regleras med planbestämmelsen b1. Länsstyrelsen 
noterar att dagvattenutredningen förordar att ytterligare åtgärder genomförs för att 
säkerställa en god dagvattenhantering, som till exempel att minimera andelen hårdgjorda 
ytor, och genom att anlägga lokala fördröjningsytor. Kommunen bör redovisa föreslagna 
kompletterande åtgärder i planbeskrivningen.  
 
 
Trafik 

Kommunen har påbörjat en dialog med Trafikverket om lämpliga åtgärder för att 
möjliggöra en väganslutning mot statlig väg 202. En ny väganslutning enligt planunderlaget 
kräver en ny vägplan. I en vägplan kommer även kapacitetshöjande åtgärder, GC-vägar och 
hållplatser för kollektivtrafik hanteras. 
Länsstyrelsen förutsätter att nödvändiga samtal pågår fortlöpande mellan kommunen och 
Trafikverket och att planunderlaget kompletteras till granskning med bland annat en 
gemensam avsiktsförklaring kring framtagande av ny vägplan. Detta särskilt med anledning 
av att planerad verksamhet förväntas ha omfattande personal- och transportbehovet. Vilket 
i sin tur ställer krav på infrastrukturens dimensionering, strategier för hållbart resande, goda 
möjligheter till resande med kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar till planområdet. 
 
Barnperspektivet 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommunerna har genom sitt 
planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i 
samhällsplaneringen. Det framgår inte av planhandlingarna att ett barnperspektiv har 
beaktats. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med 
ett resonemang kring hur barn och unga påverkas av planförslaget. 
 
 



Samrådsredogörelse Sida 13 (43) 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 
tillämpningen av miljöbalken.  
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. Planbeskrivningen bör kompletteras med avseende på de 
nationella miljömålen samt hur planen kan bidra till att uppnå målen samt hur ett 
genomförande av planen kan ge negativ påverkan på måluppfyllelsen.  
Länsstyrelsens råd är att särskilt beskriva hur utbyggnad av verksamheter kan ge upphov till 
ökade transporter och hur detta påverkar miljömålen.  
 
Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att se över planbestämmelserna på plankartan så 
de följer Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) 
om redovisning av reglering i detaljplan. Exempelvis har administrativa bestämmelser 
ersatts av egenskapsbestämmelser. 
Kommunen bör även se över avsnittet i planbeskrivningen om förtydligande och 
motivering av planbestämmelser och inkludera alla de planbestämmelser som regleras på 
plankartan. 
 
 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Kulturmiljölagstiftning – KML 

En arkeologisk utredning, steg 2, måste utföras. Resultaten av utredningen kommer sedan 
ligga till grund för eventuella krav på ytterligare arkeologiska åtgärder. 
 
 

Vattenverksamhet – miljöbalken 11 kap. 

Länsstyrelsen håller med kommunen när de anger att samtliga markavvattningsföretag som 
berörs eller är nödvändiga för ett genomförande av planförslaget ska utredas, om de 
behöver omprövas eller upphävas. En begäran om omprövning eller upphävande lämnas till 
Mark- och miljödomstolen.  
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på Broderuds dikningsföretag av år 
1941 med flera diknings- och markavvattningsföretag.  
Flytt av diken är en anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till Länsstyrelsen 
enligt 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. För igenläggning av dike i 
odlingsmark krävs även en ansökan om dispens från biotopskyddet.  
Om markavvattnande åtgärder behövs för att öka markens lämplighet för exploatering 
krävs ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning. Länsstyrelsen prövar i 
normalfallet både dispens- och tillståndsansökan om markavvattning. 
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Miljöfarlig verksamhet – miljöbalken 9 kap samt Sevesolagstiftning 

Planförslaget möjliggör för markanvändningen industri. Verksamheter som kan komma att 
bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt miljöbalkens 9 kapitel. Kommande 
industriverksamhet kan komma att omfattas av Sevesolagstiftning (högre kravnivån). Det är 
i miljöprövningen som det avgörs vilken verksamhet som kan tillåtas inom planområdet. 
Miljöprövningen är en separat prövning som kan ske parallellt med planprocessen eller ske 
som en efterföljande prövning. Det är inte möjligt att i detaljplanen (varken för kända eller 
okända etableringar) göra en fullständig prövning och reglering av Sevesoverksamhetens 
påverkan på omgivningen inklusive dess risker. Det finns inte heller någon särskild 
planbestämmelse för användningen ”Sevesoverksamhet”. Den prövningen görs istället 
enligt Sevesolagstiftningen och miljöbalken. 
Sevesolagstiftningen - som i svensk lag är införd i seveoslagen (1999:381), förordningen 
(2015:236), föreskrifter (MSBFS 2015:8) Miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen 
(2010:900) och lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Lagstiftningen syftar till att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor bland annat genom att 
upprätthålla lämpliga skyddsavstånd mellan Sevesoverksamheter och skyddsobjekt i 
omgivningen. Skyddsavstånd är viktiga att säkerställa ifall skyddsreducerande åtgärder inte 
fungerar eller någon oväntad incident inträffar som förvärrar en olycka. Lämpliga och väl 
anpassade skyddsavstånd krävs för att en tolerabel risknivå ska säkerställas.  
Länsstyrelsen vill därför uppmärksamma kommunen på vikten av att säkerställa tillräckligt 
stora ytor i och runt planområdet inför kommande miljöprövning. Om man vid en framtida 
miljöprövning konstaterar att verksamhetsanpassade skyddsavstånd inte kan lösas trots 
detaljerade riskutredningar och föreslagna skyddsåtgärder så kan tillståndet inte ges. Så trots 
att miljöprövningen sker i särskild ordning är det av största vikt att kommunen tar höjd för 
tänkt etablering redan i detaljplaneskedet.  
Att alla former av verksamheter inte kommer kunna etableras inom planområdet bör 
kommunen vara extra tydlig med vid intresseförfrågningar från verksamhetsutövare som vill 
påbörja en tillståndsprocess för området. 
Länsstyrelsens bedömning är därför att riskfrågor kopplat till en eventuell Sevesoanläggning 
har hanterat på ett acceptabelt sätt i planprocessen. 
 
 

Artskydd och biotopskydd – artskyddsförordningen (AFO) 

Planområdet innehåller en stor mängd skyddade arter och biotoper vilket behöver hanteras i 
särskild ordning, enligt nedan. 
 
Artskydd enligt 4 § AFO 

Planområdet hyser flera arter som är strikt skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §, 
vilket innebär ett skydd för individerna i sig såväl som skydd för deras 
fortplantningsområden och viloplatser. Kommunen bör därför tydligt redovisa hur arterna 
rör sig inom och i anslutning till planområdet och var fortplantningsområden och 
viloplatser är lokaliserade. Detta gäller även för häckande fåglar och fladdermöss, där 
komplettering behöver ske. 
Om påverkan på en strikt skyddad art inte kan undvikas krävs dispens, vilket söks i särskild 
ordning. Dispens enligt 14 § AFO får bara ges om det: 

1. inte finns någon annan lämplig lösning, och  
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2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och 

3. dispensen behövs för att skydda djur eller livsmiljöer, undvika allvarlig skada på ex 
grödor osv, av hänsyn till hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl som har ett 
allt överskuggande allmänintresse, forsknings- eller utbildningsändamål, 
återinplantering av arten eller insamling och förvaring av vissa arter i liten mängd 
(under kontrollerade former). 
 

Observera att prövningen är restriktiv. Utgångspunkten bör därför vara att undvika skada 
på strikt skyddade arter. 
Om dispens medges förenas denna normalt sett med villkor om kompensation. Kommunen 
måste då kunna visa att kompensationsåtgärden är genomförd och fungerande innan 
exploatering sker. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det kan ta flera år att 
anlägga en kompensationsåtgärd och uppnå den eftersträvade funktionen. 
En kompensationsåtgärd måste också uppfylla kravet på additionalitet. Detta innebär att 
den ska tillföra värden jämfört med vad som hade varit fallet om den inte hade utförts. 
Åtgärder som ändå behöver utföras, såsom dagvattendammar mm, är därför inte 
kompensationsåtgärder. 
 
Artskydd - 6 § AFO 

Planområdet hyser också flera arter som är skyddade enligt artskyddsförordningens 6 §, 
vilket omfattar individerna i sig men inte deras fortplantningsområden och viloplatser. 
Även här ska utgångspunkten vara att undvika skada. För dessa arter ska det finnas en risk 
att artens bevarandestatus försämras lokalt för att förbuden i artskyddsförordningen ska 
utlösas. Risken för påverkan på arternas bevarandestatus lokalt måste bedömas och 
motiveras. Det behöver utredas om de aktuella arterna finns på flera dokumenterade platser 
i kommunen. Om arterna bara finns på en eller ett fåtal platser får det anses som att artens 
bevarandestatus lokalt påverkas. 
 
Biotopskydd – miljöbalken 7 kap 

Inom planområdet återfinns ett stort antal biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Utgångspunkten ska vara att exploateringen ska anpassas så långt det är 
möjligt för att undvika skada på biotoperna. Planbeskrivningen bör kompletteras med en 
beskrivning och motivering till de avvägningar som gjorts. 
Om skador inte kan undvikas krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Detta söks i 
särskild ordning. Det krävs särskilda skäl för dispens från biotopskyddet. Ansökan behöver 
innehålla en beskrivning av biotopens naturvärden och en tydlig motivering till varför skada 
inte kan undvikas. 
En dispens förenas normalt sett med villkor om kompensation för förlust av biotopen. 
Förlust av en stenmur eller ett odlingsröse kompenseras med anläggande av ny stenmur 
eller odlingsröse. Förlust av diken kompenseras istället med anläggande av våtmark (1 m 
dike = 1 kvm våtmark). 
 
Övriga naturvärden 

Enligt naturinventeringen hyser planområdet ytterligare naturvärden, utöver de arter och 
biotoper som omfattas av formellt skydd. Vid en kommande tillståndsprövning enligt 9 kap 
kan även dessa naturvärden (utan formellt skydd) kräva kompensationsåtgärder. 
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Flyghindersanmälan – Luftfartslagen SFS 

Länsstyrelsen noterar att en flyghindersanmälan ska skickas in före uppförandet av ett högt 
objekt. Anmälan ska göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en höjd 
av 20 m (45 meter inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för 
flygsäkerheten. 
 
 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. Samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och 
omfattning enligt 6 kap. 11–18 §§ miljöbalken har hållits med Länsstyrelsen, dnr 402-40840-
2021.  
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar information och synpunkter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och vill 

särskilt bemöta nedanstående ämnen. 

 
Riksintresse för kommunikation, E20 

Plankartan har ändrats så att en bebyggelsefri zon säkerställs genom att plangränsen är flyttad och håller 
ett avstånd om minst 30 meter från E20 respektive bebyggelseförbud (prickmark) och förbud mot 
stadigvarande vistelse inom 30 meter från väg 202. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten 

Planbeskrivningen är kompletterad med en tabell över vilken reningsgrad av dagvatten som kan uppnås i 
förhållande till riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten, se planbeskrivning. En 
hydrogeologiskutredning (PM Hydrogeologi) är framtagen av Sweco, den innefattar utredning av 

- Möjlig påverkan på grundvattenbalans 

- Grundvattenflöden inom planområdet 

- Risk för spridning av föroreningar från angränsande deponi 

- Bedömning av påverkan på grundvattenförekomsten Ullervad-Timmersdala 
Planbeskrivningen är kompletterad med resultaten från utredningen. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN)  luft  

En utredning av påverkan på miljökvalitetsnormer har gjorts. Den visar att trafikalstringen från området 
inte innebär ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och pm10. Planbeskrivningen har 
även kompletterats med en generell beskrivning av förutsättningarna för framtida verksamhets påverkan på 
miljökvalitetsnormer för luft. 
 
Hälsa och säkerhet, geotekniska risker  

En geoteknisk utredning är framtagen och planbeskrivningen är kompletterad. 
 
Hälsa och säkerhet, skyfall 

Dialog med trafikverket om trummor under väg 202 pågår. Dagvattenhanteringen är inte beroende av att 
använda trafikverkets diken. Planbeskrivningen är kompletterad med information om att höjdsättning av 
mark och placering av byggnader behöver beakta skyfall. 
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Hälsa och säkerhet, farligt gods 

Plankartan har ändrats så att en bebyggelsefri zon säkerställs genom att plangränsen är flyttad och håller 
ett avstånd om minst 30 meter från E20 respektive omfattas av bebyggelseförbud samt förbud mot 
stadigvarande vistelse inom 30meters-zonen från väg 202. 
 
Hälsa och säkerhet, föroreningar/grundvatten 

Provtagningar av grundvatten är utförda (Hydrogeologiskt PM, Sweco 2022) och planbeskrivningen är 
uppdaterad med resultat och bedömning. 
 
Förhållande till ÖP 

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med en redogörelse för detaljplanens förhållande till ÖP. 
 
Klimatanpassning – värmeböljor 

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med rekommendationen att anpassa utformningen av 
bebyggelse och markplanering för ett förändrat klimat. Kommunens bedömning är att en flexibel placering 
av byggnader och disposition av ytor är viktig för detaljplanens hållbarhet över tid och möjlighet till fortsatt 
utveckling av området.  
 
Bostadsförsörjning och kollektivtrafik  
Kommunen noterar kommentarer om kollektivtrafik samt gång-och cykeltrafik. Detta är frågor som 
kommunen avser arbeta vidare med för att skapa ett mer hållbart resande.  
Kommunen skickar planen på remiss till berörda grannkommuner under granskningen.  
 
Naturmiljö, Generella synpunkter 

Kommunen anser att det är tydligt i planbeskrivningen att hela planområdet möjliggörs för 
industribebyggelse, i granskningshandlingarna är avsikten ytterligare förtydligad.   
Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med en tydligare beskrivning av avvägningarna mellan 
intresset av att inte påverka naturvärden och ekosystemtjänster inom området jämtemot intresset av att 
skapa en flexibel detaljplan som möjliggör tillräckligt stor yta för den typ av verksamhet som förväntas 
kunna etableras inom området. 
 
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Kommunen har noterat informationen och rekommenderar exploatören att inkludera ekosystemtjänster i 
områdets mark- och bebyggelseplanering. Detaljplanen kommer inte att reglera grön infrastruktur eller 
ekosystemtjänster. 
 
Jordbruksmark 

Kommunen har tagit fram en lokaliseringsutredning. Utredningen visar att platsen behövs för att tillgodose 
ett väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Utredningen har inkluderat angränsande 
kommuner. 
 
Kulturmiljö 

Kommunen noterar rekommendationerna och en kulturmiljöutredning samt en utredning av påverkan på 
landskapsbild har tagits fram. Planbeskrivningen är kompletterad med resultaten av utredningarna och 
modellbilder samt fotomontage för bedömning av planens påverkan är framtagna. Kommunen ämnar inte ta 
fram ett gestaltningsprogram till planhandlingarna men beskriver en lämplig inriktning med 
gestaltningsprinciper i planbeskrivningen. Bedömningen är att en god gestaltning kan skapas på ett flertal 
sätt och att detaljplanen därmed inte bör låsa en inriktning med planbestämmelser. 
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Släckvatten 

Planbeskrivningen har kompletterats med en översiktlig beskrivning av brand – och släckvatten.  
 
Vatten och spillvatten 

Planbeskrivningen är kompletterad med beskrivningar av försörjning av vatten och avlopp respektive spill- 
och processvatten.  
 
Dagvatten 

Området inkluderas inte i verksamhetsområde för dagvatten och kommer därmed inte att gå till 
reningsverket. Dagvattenutredningen är kompletterad med en redovisning av ett exempel på hur en 
dagvattenhantering kan utformas genom fördröjningsytor och svackdiken med mera. Kommunen bedömer att 
planbeskrivningen inte behöver redovisa möjligheter till kompletterande åtgärder för fördröjning.  
 
Trafik 

Kommunen för dialog med Trafikverket och ett medfinansieringsavtal för vägplan som möjliggör en 
anslutning av området till väg 202 ska ingås innan detaljplanen antas. 
 
Barnperspektivet 
Planbeskrivningen är kompletterad med en beskrivning av hur barn och unga påverkas av planförslaget. 
 
Koppling till miljömålen 

Planbeskrivningen har kompletteras med en beskrivning av planförslagets förhållande till miljömålen. 
 
Övriga synpunkter 

Kommunen har bearbetat planbestämmelserna på karta samt planbeskrivningens motivering till 
bestämmelserna. 
 
Kulturmiljölagstiftning – KML 

En arkeologisk utredning steg 2 är utförd och resultatet är beskrivet i planbeskrivningen. En ansökan om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning i syfte att ta bort fornlämningarna är inlämnad till länsstyrelsen och en 
förundersökning av fornlämningarna avses påbörjas under mars 2023.  
 
Artskyddsförordningen (AFO) 

Kommunen noterar informationen. Kompletterande inventeringar samt en artskyddsutredning är genomförd. 
Planbeskrivningen är uppdaterad med en sammanfattning av förekomster av arter som omfattas av 
artskydd, hantering av dessa i planprocessen och förutsättningar för kommande tillståndsprövningar.  
 
Biotopskydd – miljöbalken 7 kap 

Planbeskrivningen är kompletterad med en beskrivning av de avvägningar som gjorts samt motivering till 
avvägning mellan olika intressen.  Planbeskrivningen är även kompletterad med en bedömning av möjlighet 
till dispens från biotopskyddet. 
 
Flyghindersanmälan – Luftfartslagen SFS 

Planbeskrivningen är kompletterad med information om att en flyghinderanmälan ska skickas in enligt 
ovanstående. 
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Lantmäteriet  

Detaljplan för Korstorp 2:1 med flera Mariestads centralort  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (december 2021) har följande noterats:  
 
Delar av planen som bör förbättras/ses över.  
 
u-OMRÅDE SAKNAS FÖR LEDNING SOM INTE FÖRSÖRJER KVARTERSMARK  

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkströmsledningar till förmån för 
Gullspång Nät AB, 1680-1154.1. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella 
sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli 
planstridig om ledningen inte är till för försörjningen av det aktuella planområdet. Av 
planbeskrivningen framgår att det är kommunens avsikt att ledningarna ska vara kvar i 
befintligt läge. I sådana fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område.  
 
KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL FASTIGHETSBILDNING  

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs 
för genomförandet av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSGRÄNSER MED OSÄKERT LÄGE SOM GRÄNSAR TILL PLANOMRÅDET  

Planområdesgränsen går enligt plankartan på många ställen i befintliga fastighetsgränser. De 
aktuella gränserna saknar både enligt digitala registerkartan och grund-kartan inmätta 
gränspunkter.  
 
Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 
annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en 
del av kvartersmarken ligger inne på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall när gränsens läge är 
osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning 
där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar sig gränsen vara 
juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens 
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
Glöm inte att rapportera in ev. förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till 
Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets 
geodatasamordnare. Lyssna även gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum 
Sverige där dessa frågor diskuteras. Du hittar podden till exempel via denna länk.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  
 
BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis 
finns olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen 
försvåras och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att 
totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på 
sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken.  
 
 
BOVERKETS REKOMMENDATIONER  
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Lantmäteriet noterar att planuppdrag gavs 2021-03-31 vilket innebär att både Bo-verkets 
allmänna råd (2014:5) och BFS 2020:6 får tillämpas. Lantmäteriet uppfattar att kommunen 
har valt att tillämpa Boverkets allmänna råd (2014:5). Det är dock en stor fördel för 
samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets rekommendationer i BFS 
2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i en plankarta. Det 
underlättar för den kommande digitaliseringen av detaljplaner 
 
 

Kommunens bemötande 

Planområdets gräns är ändrad så att den inte omfattar ledningsrätten för starkström väster om 
planområdet. Övriga ledningar inom planområdet avses rivas. 
Planbeskrivningen är kompletterad med upplysning om vem som initierar och bekostar fastighetsbildningen. 
En fastighetsbestämning av de osäkra gränserna är genomförd och plangränsen är justerad. Byggnadshöjd är 
ändrat till nockhöjd i detaljplanen.  
Kommunen har anpassat detaljplanen till granskning för att underlätta en digitalisering av detaljplanen. 
 
 
 

Trafikverket  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för Korstorp 2:1 m fl i 
Mariestads centralort, Mariestads kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
markanvändningen industri. Planområdet är cirka 140 hektar stort och utgörs till största del 
av skog- och jordbruksmark. Planområdet är beläget i den östra delen av Mariestads tätort 
och angränsar i väst till väg E20, i norr till väg 202, i öst till området Bengtstorp och i söder 
till området Suntorp.  
 
 

Statlig infrastruktur  

Ärendet berör E20 för vilken Trafikverket är väghållare. E20 utgör riksintresse för 
kommunikationer och ingår i det nationella stamvägnätet och det europeiska TEN-T nätet. 
Vägen är funktionellt prioriterad för såväl dagliga som långväga personresor samt för 
kollektivtrafik och godstransporter. Den är även utpekad som rekommenderad väg för 
transport av farligt gods. Trafikmängden vid den aktuella platsen uppmättes år 2018 till 
10737 fordon/dygn, varav 2488 tunga. Gällande hastighetsbegränsning är 80 km/h. E20 
kommer att byggas om till mittseparerad väg med 100 km/h, planerad byggstart 2023.  
Ärendet berör också väg 202 för vilken Trafikverket är väghållare. Vägen är funktionellt 
prioriterad för dagliga personresor samt kollektivtrafik och godstransporter. Den är även 
utpekad som rekommenderad väg för transport av farligt gods. Trafikmängden vid den 
aktuella platsen uppmättes år 2017 till 2807 fordon/dygn, varav 270 tunga. Gällande 
hastighetsbegränsning är 80 km/h.  
 
Planområdet föreslås anslutas till allmänt vägnät genom väg 202 i planområdets norra del. 
En trafikutredning utgör underlag för detaljplanen och redovisar ett förslag till utformning 
av ny anslutning i form av en cirkulation med två körfält. Befintlig anslutning till enskild väg 
nära trafikplats Brodderud stängs och trafiken leds istället till väg 2959 för vidare anslutning 
till väg 202.  
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Tidigare samråd  

Trafikverket har deltagit i tidigt skede inför planarbetet. 
 

Trafikverkets synpunkter  

Påverkan på statlig infrastruktur  
Trafikverket är medvetna om att detaljplanen inte löst alla frågor i samrådsskedet och att 
ytterligare utredningar krävs innan granskningsskedet och att fortsatt dialog kommer att ske 
under processens gång.  
Dock har Trafikverket synpunkter som redan i tidigt skede kan vara förutsättnings-
skapande och som inte framkommit i tidigare dialog.  
På plankartan redovisas beteckningen m1, ”Marken får inte utformas så den inbjuder till 
stadigvarande vistelse”, denna beteckning gäller för området närmast E20 och väg 202 
vilket inte är förenligt med slutsatserna i riskutredningen som är gjord. I riskutredningen 
står att ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter ska upprätthållas mot E20 och väg 202. 
Trafikverket kan inte godkänna bestämmelsen utan anser att risk finns att det påverkar 
vägarnas funktion och kan påtagligt skada riksintresset E20.  
Även beteckningen a1, ”Bygglov och rivningslov krävs inte för byggnader som inte används 
för stadigvarande vistelse. Bygglov krävs inte för anläggningar som plank, 
transformatorstationer, upplag och materialgårdar, skärmtak, ljusanordningar och skyltar 
utan betydande olägenhet för människors hälsa”, behöver ändras eftersom detta möjliggör 
anordningar som kan påverka trafiksäkerheten på de statliga vägarna negativt.  
I fastställelsehandlingen för vägplan förbi E20 finns åtgärder för faunapassager inom 
sträckan förbi planområdet. Med detaljplanens föreslagna utformning kommer inte dessa 
åtgärder att få den effekt som är tänkt.  
Trafikverket anser att ytterligare dialog krävs om vilka planbestämmelser som ska gälla mot 
E20 samt väg 202, så att vägarnas funktion inte påverkas.  
 
Dagvatten  
Ytterligare utredningar om dagvatten och skyfall krävs och Trafikverket önskar att det 
förtydligas i planen hur dagvattnet ska hanteras utan att det påverkar vägområdenas dike på 
något sätt. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot 
vatten från andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av 
dagvatten är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet.  
I planhandlingen står att lämpliga skyddsåtgärder för dagvatten kommer utredas vidare i 
samband med ny vägplan. Trafikverket vill ha dialog om detta, då en vägplan vanligtvis inte 
hanterar dagvatten från omkringliggande exploateringar.  
 
Finansiering och genomförande  

De åtgärder som kan komma att krävas och delvis föreslås i detaljplanen ligger inte inom 
detaljplanens gräns men är en förutsättning för att en etablering med de förväntade 
trafiksiffrorna ska kunna fungera. Trafikverket är medvetna om att dialog pågår gällande 
ansvarsfördelning och finansiering och att inte alla frågor är lösta i samrådsskedet men 
behöver lösas innan granskningsskedet. 
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Sammanfattning  

Trafikverket delar kommunens uppfattning att ytterligare utredningar krävs gällande:  

 hantering av dagvatten och skyfall  

 väganslutning till området  

 påverkan på vägplanen för E20  

 anslutande gång- och cykelväg  

 nya hållplatslägen på väg 202  

 samt ytterligare utredning gällande riskavstånd till E20 och väg 202. 

 
 

Kommunens bemötande 

Plankartan har ändrats så att en bebyggelsefri zon säkerställs genom att plangränsen är flyttad och håller 
ett avstånd om minst 30 meter från E20 respektive omfattas av bebyggelseförbud samt förbud mot 
stadigvarande vistelse inom en 30meters-zon från väg 202. 
 
Bestämmelsen om ändrad lovplikt är ändrad i omfattning och placering inom området. 
 
Plangränsen är anpassad för att skapa utrymme mellan planområdet och de planerade faunapassagerna 
samt viltuthopp efter dialog med Trafikverket. 
 
Dagvattenutredningen redovisar hur erforderliga volymer dagvatten kan fördröjas inom planområdet för att 
ledas vidare till de planerade vattenvägarna. Dialog förs med Trafikverket om placering och dimensionering 
av nya trummor under E20 samt eventuellt under väg 202.  
 
Väganslutningen till väg 202 har studerats ytterligare som underlag till medfinansieringsavtal och vägplan. 
Slutgiltig utformning tas fram inom ramen för vägplanen. I detta arbete inkluderas även placering av 
busshållplatser samt gång- och cykelvägar. 
 
 
 

Västtrafik  

Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Mariestads kommun har upprättat 
för Korstorp 2:1. Mariestads kommuns diarienummer KS 2021/00184. 
Planen syftar till att möjliggöra etablering av ny tung industri. 
Planområdet gränsar i norr till väg 202 där befintlig kollektivtrafik mellan Mariestad och 
Töreboda trafikerar. Västtrafik ser att det finns behov av en hållplats i direkt anslutning till 
den planerade cirkulationsplatsen som ansluter planområdet till väg 202. Detaljutformning 
av hållplatsen och dess exakta placering behöver planeras ihop med Västtrafik. Det är 
viktigt att gångvägar mellan hållplatslägena samt mellan hållplatser och planområdets 
verksamheter utformas så att gångvägarna blir gena, trafiksäkra och trygga med belysning. 
Vi ställer oss därför tveksamma till den utformning av gc-vägen som illustreras på sidan 17 i 
planbeskrivningen. Vi anser att den utformningen är onödigt lång, där gående och cyklister 
ska gå runt hela cirkulationsplatsen. GC-passagen borde helst vara planskild och den borde 
ligga på den västra sidan om cirkulationsplatsen, för att bli så gen som möjligt vilket gynnar 
gång- och cykelpendling samt resor med kollektivtrafiken. Hållplatsen bör också ligga väster 



Samrådsredogörelse Sida 23 (43) 

 

om cirkulationsplatsen om det på sikt finns behov av, och resandeunderlag för, ytterligare 
kollektivtrafik mellan centrala Mariestad och in i planområdet enligt beskrivningen för 
detaljplanens genomförande. Då skulle hållplatsen kunna trafikeras av både den linjen och 
regionlinje mot Töreboda. 
Då plankartan inte beskriver hur gatunätet inom planområdet kommer utformas så är vår 
generella synpunkt även där att det är viktigt att det skapas gena, trygga och säkra gång- och 
cykelstråk inom området samt mellan planområdet och centrala Mariestad för att främja ett 
ökat hållbart resande. Västtrafik önskar vara aktivt delaktiga i det fortsatta planeringsarbetet 
för planområdet. 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar Västtrafiks information och synpunkter. I kommande arbete med vägplanen för 
anslutning till väg 202 kommer Västtrafik att involveras.  
 
 
 

Ellevio 

Vi har tagit del av samrådsunderlaget i planärendet. Vi har markförlagda ledningar, 
luftledningar och en nätstation inom planområdet. Vår områdeskoncession omfattar 
ungefär halva planområdet. Vi innehar linjekoncession för den 40 kV-ledning som löper 
parallellt med E20.  
 
Den markförlagda jordkabeln som går till vår nätstation har ledningsrätt. Ledningsrättens 
område behöver kompletteras med u-område i plankartan för att ha planstöd. 
Till nätstationen finns en markförlagd högspänningsledning. Från nätstationen finns 
lågspänningsledningar, dessa ledningar är förlagd delvis i mark och delvis i luft. Plankartan 
behöver kompletteras med u-området för de markförlagda ledningarna och med l-området 
för luftledningarna. Som underlag för skapande av u-områden kan ni begära ut våra 
ledningar i digitalt format via ledningskollen.se.  
 
Nätstationen bedömer vi har planstöd inom användningen ”Industri”.  
Om ledningarna och nätstationen ska flyttas, bekostas och initieras detta av exploatören. 
Om ledningar och nätstation ska flyttas så ska det framgå av planbeskrivningen vilka 
ledningar och anläggningar som ska flyttas, vart de ska flyttas och vem som initierar och 
bekostar flytten.  
 
För den regionnätsledning som löper längs med planområdets västra sida, och längs med 
E20 har en ledningsrätt, ledningsrätten är 35 meter bred. Ledningsrätten ger oss rätt att 
bygga om, reparera och underhålla ledningen. Varken ledningen eller ledningsrätten finns 
redovisade i plankartan. Området för ledningsrätten behöver kompletteras i plankartan med 
ett l-område. a1 ska inte gälla inom l-området.  
 
Om E20 breddas finns en risk för att vår ledning behöver flyttas öster ut vilket kan påverka 
säkerhetsavståndet till ny bebyggelse inom detaljplanen. Detta bör beaktas i planen så att 
inte planen begränsar flytten av ledningen.  
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Vid större anslutning ska dialog ske med vår storkundsavdelning, genom Maria Birk.  
Om det skulle bli aktuellt att bygga en ny regionnätsstation för att försörja verksamhet med 
el förutsätter vi att den kan placeras och ha planstöd inom användningen ”Industri”. Vid 
planering av ny bebyggelse bör hänsyn tas till att det kan behövas ett sådant område om det 
uppstår ett stort effektbehov. 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar informationen. 
Plankartan har ändrats så att plangränsen ligger utanför ledningsrätten för regionnätsledningen längs med 
planområdets västra sida. 
 
Kvarvarande ledningar inom planområdet nätstationen avses rivas när de inte längre behövs för att försörja 
bostäderna som i dag är anslutna. Därför kompletteras inte plankartan med l- respektive u-områden.  
 
Planbeskrivningen har tydliggjorts med ansvarsfördelning. 
 
 
 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg  

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:  

 Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.  

 Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta.  

 Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från brandposter” finns att 
ta del av på www.rtos.se/rekommendationer  

 Observera att det beroende på framtida förutsättningar, som ex. vilken verksamhet som 
bedrivs i området, kan innebära ytterligare krav på riskreducerande skyddsåtgärder. 

 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar informationen. 
 
 
 

Avfall och återvinning Skaraborg  

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifterna. För genomförande av soptömning ska vägen till 
hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt 
ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd 
på minst 4,5 meter, fri längd på minst 14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.  
Behållare för avfall ska placeras så att hämtning av avfall kan ske på ett arbetsmiljösäkert 
sätt. Är där trottoar skall den vara sänkt eller fasad så att det blir lätt att förflytta kärlen utan 
lyft.  
 



Samrådsredogörelse Sida 25 (43) 

 

För återvändsgator ska det finnas en vänd yta med diameter 18 meter samt en fri remsa på 
ca 1,5 meter utanför vändytan.  
 
Vändning kan också ske i en T-korsning. Lämplighetsbedömning görs av 
kommunalförbundet i varje enskilt fall. 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar informationen och har kompletterat planbeskrivningen. 
 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:  

- Planförslaget berör områden med höga naturvärden. Fortsatt utredning behövs 
kring:  

- Möjligheten att bevara naturområden inom planområdet.  

- Hotade arter och arter som omfattas av artskyddsförordningen, inklusive 
dispensförfarande vid behov.  

- Kompensationsåtgärder för eventuella intrång i naturvärdesobjekt av klass 2 enligt 
utförd naturvärdesinventering.  

- Kompensation för eventuella intrång i biotopskydd, inklusive dispensprövning för 
åtgärder som kan skada dessa naturvärden.  

- Uppföljning av kompensationsåtgärders effekt samt hur ytterligare åtgärder kan 
genomföras vid behov.  

- Påverkan på ekosystemtjänster.  

- Påverkan på naturvärden, djurliv och människa från ljusföroreningar från området 
bör utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 

Grusvägen som leder från väg 202 och vidare genom planområdet hyser en artrik flora i 
vägkanten. Fröbanken bör vid genomförandet tas om hand och etableras på annan lämplig 
plats.  
Hantering av vatten vid kraftiga regn behöver beskrivas tydligare, t.ex. hur vattnet tas om 
hand efter avledning via vägtrummor under väg 202. Det behöver även beskrivas om det 
vid skyfall kan tillkomma större volymer vatten till området uppströms ifrån. 
  

- a1 –Bygglov och rivningslov krävs inte för byggnader som inte används för stadigvarande vistelse. 
Bygglov krävs inte för anläggningar som plank, transformatorstationer, upplag och materialgårdar, 
skärmtak, ljusanordningar och skyltar utan betydande olägenhet för människors hälsa.  
En bestämmelse om ändrad lovplikt måste uppfylla tydlighetskravet i 4 kap 32§ PBL 
och ska alltid vara tidsatt enligt 9 kap. 7 § PBL.  
Formuleringen om stadigvarande vistelse kan leda till stora tolkningsproblem och 
kan leda till stora konsekvenser för den enskilde.  
Finns bara hänvisning till PBL 4 kap. men inget §, för den formuleringen i 
plankartan.  

- Egenskapsbestämmelser – skydd mot störningar 
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m1 - Marken får inte utformas så den inbjuder till stadigvarande vistelse  
Denna bestämmelse kan också leda till tolkningsproblem både för tjänstemän och 
för den enskilda. Här vore det bättre med begränsningar av markens bebyggande – 
byggnad får ej uppföras/marken får inte bebyggas  

- Planavgift ska tas ut i samband med bygglov 
Det är bra om den upplysningen fanns med på plankartan. 

 
 

Kommunens bemötande:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkter och förslag. Möjligheten att bevara naturområden inom 
planområdet är utredd och en avvägning mellan motstående intressen gjord, vidare har en artskyddsutredning 
genomförts och möjligheten till skydds- och kompensationsåtgärder samt behov av dispenser för skyddade 
arter och biotoper har bedömts. Utöver detta är påverkan på ekosystemtjänster beskrivet.  
Egenskapsbestämmelserna om lovplikt, stadigvarande vistelse är bearbetade. Upplysningar ska inte lämnas 
på plankarta.  
 
 
 

Vänerenergi  

Elnät  

VänerEnergi har områdes koncession på en del av det område detaljplanen omfattar (se 
bifogad karta). 
  

Fjärrvärme  

Avståndet från närmsta fjärrvärmeledning, med ett möjligt effektuttag av ca 3,5 MW, till 
planområdets sydvästra hörn är ca 1 700 m. För att fjärrvärme ska kunna dras ut till 
området skulle krävas en energiförbrukning av minimum 4 GWh/år.  
 

Stadsnät  

Fiber finns söder om området i Sundtorp. Stadsnät kommer att kunna fiberansluta samtliga 
fastigheter i området.  
För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen. 
 
 

Kommunens bemötande 

Informationen har noterats.  
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Naturskyddsföreningen Mariestad  

Mariestads naturskyddsförening konstaterar att det finns många anledningar till synpunkter 
på den nu presenterade samrådshandlingen. Synpunkterna presenteras under olika rubriker.  
 

Allmänfarlig verksamhet  

Syftet med planen är enligt planbeskrivningen att möjliggöra etablering av ny tung industri, 
som kan komma att kräva miljötillstånd och omfattas av sevesolagstiftningen (högre 
kravnivån) samt medföra stort transportbehov till allmänt vägnät.  
 
Sevesolagstiftningen gäller för verksamheter som hanterar mycket farliga ämnen som kan 
vara explosiva, brandfarliga, giftiga eller frätande och som kan orsaka olyckor. Beroende på 
ämnets egenskaper kan det leda till explosioner, bränder, gasmoln etc.  
Det råder sekretess om vilken industri som kan tänkas etableras i Korstorp, vi vet från den 
politiska diskussionen att det kan röra sig om en batterifabrik, vätgasproduktion eller något 
annat.  
 
Bengtstorp, stadsdelarna Krontorp och Muggebo, samt delar av Högelid med vattentorn 
ligger innanför riskavståndet på 1000 meter. Mariestads centrum ligger bara 3 km bort. Den 
föreslagna detaljplanen medger en högsta tillåtna byggnadshöjd på 45 meter, även om 
soptippens kulle på ca 15-20 meter skulle dämpa eventuella explosioner/ gasmoln så är 
placeringen av en sevesoanläggning så nära en tätort helt oacceptabel.  
 

Bullernivå  

I dagsläget finns det inte någon detaljerad information om den verksamhet som eventuellt 
kan komma att etablera sig på fastigheten vilket innebär att bullerutredningens resultat ska 
tolkas som en grov prognos. Naturvårdsverkets riktvärden måste uppfyllas.  
 

Trafikökning  

På Boverkets hemsida kan man läsa om sevesoverksamheter och krav på detaljplanläggning; 
man måste beakta både sevesoverksamhetens potentiella risker för omgivningen och också 
omgivningens påverkan av säkerheten vid sevesoverksamheten. Markanvändningen runt en 
sevesoanläggning kan i vissa fall påverka så att allvarliga olyckor uppstår. ”Om t.ex. en större 
väg etableras i närheten av en Sevesoverksamhet kan det leda till en ökad sannolikhet för att brand uppstår 
vid en viss typ av Sevesoverksamhet.” Området är omgivet av stora vägar som E20 och väg 202 
från Töreboda. 2018 mätte Trafikverket flödet av ”antalet fordon per årsmedeldygn” (ÅDT) 
på E20, ungefär vid Rattugglan, till totalt 10 740 fordon varav 2 490 lastbilar.  
Detaljplanens trafikutredning har räknat med olika etableringsscenarior, vid maximal 
exploatering av området, fullt utbyggt med 6 000 anställda räknar man med ökade 
trafikvolymer motsvarande upp till 13 000 fordon ÅDT, dvs mer än en fördubbling av 
dagens flöden! Man utgår också från att det kommer att anlända 62,5 transporter per timme 
alla timmar dygnet runt vid full etablering. Det blir en ökning med 1 500 lastbilar per dygn, 
mer än en transport i minuten!  
Utöver dessa trafikökningar så tillkommer utbyggnaden av Metsä tissue, samtidigt som det 
etableras andra industriområden utmed hela E20 sträckan.  
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Kommunen har inte gjort en sammanlagd bedömning av antalet lastbilar och övriga fordon 
som kommer att passera Mariestad per dygn i framtiden. Med tanke på att det planeras tung 
industri som omfattas av sevesolagstiftningen i Korstorp är detta helt oacceptabelt. 
  

Dagvattenhantering  

Klimatförändringarna kommer att ge oss avsevärt mer regn än vad vi tidigare behövt räkna 
med. När man då bebygger och asfalterar så stora ytor som planen avser skapas behov av 
att hantera stora mängder med dagvatten. Med tanke på att det handlar om vatten som 
passerar gator, parkeringsplatser och industriområden är det ett förorenat dagvatten som 
avses. Vatten som tar med sig salt, avgaser, gifter mm och där man måste säkerställa att 
dessa inte sprids ut i vattendrag, i Vänern eller i grundvatten. Dessutom behöver en 
grundlig utredning göras om hur byggnation/hårdgjorda ytor kommer att påverka 
grundvattennivån i området. En övergripande klimatbedömning avseende den totala ytan 
hårdgjorda ytor måste göras; hur påverkas omgivningen vid torka och skyfall. 
Naturskyddsföreningen anser att Vattenvårdförbunden för Tidan resp. Vänern särskilt 
behöver tillfrågas om vilka risker som dagvattenhanteringen medför för fisk och andra 
vattenlevande organismer.  
 

Detaljplan, plan för Mariestads vidare tillväxt  

Att lägga ett industriområde oavsett miljöfarligt eller ej av denna storlek i stadens utkant 
kommer att begränsa hur och var staden kan komma att växa. Den planerade anläggningen 
antas fullt utbyggd ha 6 000 anställda. Det framgår ingenstans var dessa 6 000 anställda med 
familjer ska bo och leva. Detaljplanen borde föregås av en översiktsplan, där en 
helhetsbedömning av kommunens framtida utveckling redovisas.  
 

Naturvärde  

MB 3 kap 3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
Pro Natura har genomfört en omfattande naturvärdesbedömning. Enligt 
naturvärdesinventeringen har 28 naturvärdesobjekt identifierats inom området, varav tre 
objekt med högt naturvärde, nio objekt med påtagligt naturvärde och sexton med visst 
naturvärde. Vi kan därmed fastslå att Korstorp är såväl naturskönt som viktigt för den 
biologiska mångfalden.  
”Åkerlandskapet mellan Brodderud och Brostorp har särskilda värden främst för fågellivet. Värden för 
biologiska mångfalden är i första hand knutna till lövskogen och odlingslandskapet, och till områdena med 
orörda sumpskogar samt de artrika miljöerna utmed vägen in till Korstorp. En anlagd damm utan fisk har 
stora värden genom sin förekomst av rödlistade groddjur.” 
 

Biologisk mångfald  

I det aktuella området har 48 arter med olika typer av rödlistning påträffats. Här finns en 
mångfald av mossor, lavar, svampar, insekter, blommor, träd, fåglar samt grod- och kräldjur. 
Här finns till exempel hållav, linnea, blåsippor, liljekonvalj, gullvivor, olika kärlväxter, 
spillkråka, göktyta, gulsparv, stor och liten vattensalamander och åkergroda. För rödlistade 
arter framgår av lagstiftning att förutom att skydda de enstaka exemplaren av arten så är 



Samrådsredogörelse Sida 29 (43) 

 

deras miljö för fortplantning och livsmiljö skyddad från åtgärder. Växter och djur får inte 
flyttas till annan plats och tillräcklig yta måste sparas så att livsförutsättningarna är de 
samma. Med tanke på mängden olika arter och deras olika behov kommer detta vara svårt, 
kanske rent av omöjligt, att kombinera med ett industriområde av den aktuella storleken, 
även om man sparar ut delar av marken. Speciellt som industrin som avses är för 
allmänfarliga verksamheter.  
En utvidgad miljökonsekvensbeskrivning behöver göras för att fastställa hur stort 
skyddsavståndet till ovannämnda biotoper måste vara för att de aktuella arterna ska har en 
överlevnadschans.  
 

Kulturvärde  

En kulturmiljöhistorisk analys har gjorts av Holmström m.fl. 2016. Här anges Korstorp vara 
av högt kulturmiljövärde. Det är ett gammalt kronoboställe med ursprung från 1600-talet. 
Öster om Korstorp finns en gårdstomt, Spirhult, från tidigt 1600-tal eller äldre. Den är 
belägen i den glesa lövskog som finns öster om Korstorp, men dess utsträckning är oklar. 
Gården tycks redan i sent 1800-tal ha varit ödeställd enligt Häradskartan 1877–1882. 
Värden finns också i gårdsmiljöerna vid Korstorp samt på vissa åkerholmar.  
Ett stort antal områden i åkermarkerna omfattas av det generella biotopskyddet, främst är 
det diken, åkerholmar och odlingsrösen. Här finns också en allé och en bit stenmur. Sett ur 
ett kulturhistoriskt värde är en etablering av industri i denna omfattning oförenlig.  
 

Iakttagande av jordbruksmark  

MB 3 kap 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
Med tanke på nu ökande spänning i Sveriges närområde samt med tanke på 
klimatförändringar och behov av närproducerade jordbruksprodukter behöver användandet 
av jordbruksmark till industriändamål föregås av väl genomtänkt planering och en 
översiktsplan.  
 

Klimatförändring  

Jorden genomgår för närvarande en klimatförändring som kommer att påverka oss både i 
närtid och framtid. Klimatet hos oss kommer att präglas av mer regn och mindre vinterkyla 
samt längre torrperioder under sommarhalvåret. För att mildra effekterna av 
klimatförändringen krävs en mängd olika insatser; bla krävs det att skogsmark får vara orörd 
och att vi planterar fler träd, att närodlad mat finns tillgänglig och att vi hjälper naturen att 
behålla den biologiska mångfalden. 
MNF är positiv till klimat-teknologi. Det är dock viktigt att se till helheten när det gäller 
etablering och utformning av denna. Kommunen äger den aktuella marken. Kommunen 
måste utreda detta ordentligt för att få till en planering som håller in i framtiden och som 
gynnar kommunal utveckling på fler plan än bara den industriella. Här finns verktygen i 
framförallt översiktsplanen och den blå och gröna plan som man för närvarande arbetar 
med på kommunen. 
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Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och önskemål. 
Så som länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande innebär detaljplanen inte att alla typer av farlig 
verksamhet möjliggörs. Verksamheter som kan komma att bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt 
miljöbalkens 9 kapitel. Det är i miljöprövningen som det avgörs vilken verksamhet som kan tillåtas inom 
planområdet. Miljöprövningen är en separat prövning som kan ske parallellt med planprocessen eller ske 
som en efterföljande prövning. Kommande industriverksamhet kan komma att omfattas av 
Sevesolagstiftning (högre kravnivån). Det är inte möjligt att i detaljplanen göra en fullständig prövning och 
reglering av Sevesoverksamhetens påverkan på omgivningen inklusive dess risker.  
Kommunen bedömer att påverkan på trafik och ökat antal tunga transporter är utredd i lämplig 
utsträckning i förhållande till detaljplanen. 
En hydrogeologisk utredning är framtagen och redovisar en etablerings möjliga påverkan på grundvatten. 
Kommunen bedömer att dagvattenutredningen har utrett frågan om föroreningar i vatten i tillräcklig 
utsträckning. I utredningen redovisas erforderlig reningsgrad samt exempel på hur en reningsanläggning kan 
utformas.  
Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan i syfte att planera göra en 
planering för Mariestadsutveckling med anledning av etableringen och den nya högre målsättningen för 
antalet invånare i kommunen.  
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och redovisas tillsammans med planens granskning. En 
artskyddsutredning är framtagen och planbeskrivningen är uppdaterad med tydligare avvägningar mellan 
motstående intressen samt förutsättningar för möjlighet till hantering av artskydd och generella biotopskydd.   
En kulturmiljöutredning har tagits fram och de kulturhistoriska värdena inom området som bland annat 
utgörs av Korstorps gård ingår i avvägningen mellan de olika motstående intressena i planläggningen av 
området. 
Kommunen har tagit fram en lokaliseringsutredning med anledning av ianspråktagande av jordbruksmark. 
Utredningen visar att platsen behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Utredningen har inkluderat angränsande kommuner. 
 
Sammantaget bedömer kommunen att det allmänna intresset av att skapa möjlighet till tillväxt i 
Mariestads kommun och angränsande kommuner i samt bidra till att utveckla Skaraborg till en 
industriregion i världsklass och genom det stora antalet nya arbetstillfällen även möjliggöra att antalet 
invånare i regionen ökar väger tyngre än övriga allmänna och enskilda intressen som planen påverkar. Den 
planerade etableringen med battericellsfabrik som detaljplanen möjliggör har även stor betydelse för Sveriges 
klimatarbete och möjlighet att nå klimat- och miljömålen genom dess bidrag till elektrifieringen av tunga 
fordon. 
 
 
 

Karleby Tidan Fiskevårdsförening  

Karleby Tidans Fiskevårdsområdesförening konstaterar att området planeras avvattnas till 
den del av Tidan som ligger omedelbart norr om det område som vi förvaltar fisket i.  
Volymen på aktuell uppehållsdamm är otillräcklig enligt vår bedömning. Ett industriområde 
med stora takytor samt stora asfalterade ytor kommer att öka vattenflödet, till detta ger nya 
förutsättningar genom att kommande klimatförändringarna oss avsevärt mer regn än vad vi 
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tidigare behövt räkna med. Samt att regnet kommer att ge ökade mängder dagvatten på kort 
tid.  
Effekten blir att dessa vattenmängder snabbt når Tidanån utan fördröjning eller rening, 
vilket förvärrar situationen för de rödlistade fiskarter som leker eller finns i ån.  
Vattnet passerar tak, gator, parkeringsplatser inom industriområdet och blir förorenat, 
vattnet tar med sig salt, mikroplaster och andra miljöskadliga ämnen.  
Vi tror inte att föreslagna dammar klarar av att rena dagvattnet helt innan det släpps ut i 
befintlig bäck. Ett reningsverk krävs för att klara den uppgiften. 
 
 

Kommunens bemötande  

Dagvattenutredningen bedömer att flödesregimen i Tidan inte kommer att påverkas till följd av 
exploateringen.  
 
Utredningen visar att markanvändningen industri innebär att rening av dagvatten behövs samt att 
föroreningshalter i utgående dagvatten blir låga om nedan angivna riktvärden för rening uppnås även om 
föroreningsmängder ofrånkomligen ökar vid exploatering av naturmark med industri. 
Dagvattenutredningens reningsdammar är ett exempel på reningslösning som innebär att en tillräcklig rening 
uppnås, det är exploatörens ansvar att ta fram en lösning för dagvattenrening som är anpassad för 
verksamheten och utformningen av området. Hantering av dagvatten ingår även i miljöprövningen av 
verksamheten. 
 
 
 

Privatpersoner 

 

Yttrande 1 

Hej! Mitt namn är (red. namn borttaget) och jag och min man bor i Bengtstorp. Vi fick i 
förra veckan ett brev om att kommunen ska bygga industri här. Det har även stått i 
tidningen! Vi har bott här i 13 år snart. Innan det så bodde vi på Östra Järnvägsgatan i 
Mariestad i 25 år. Letade länge efter en fastighet på landet, inte så långt utanför men ändå på 
landet. Hittade då till sist, efter många års letande vårat drömställe. En fastighet med lite 
skog till, perfekt nära stan. Vi har under flera år byggt och renoverat vårat ställe. Mycket!!! 
pengar av våra besparingar har vi satsat. Nu är vi snart färdiga! Meeen vad händer???? Vi vill 
absolut inte ha en industri här!!! När vi bodde inne i Mariestad så var det inte så långt ifrån 
Metse Tissue. Och det var vi trötta på. Härifrån kan vi bakom våran skog cykla in till stan. 
Vi har den mysigaste skogsvägen dit som man kan tänka sig. Där finns det blommor, 
humlor, smultron och på den vägen även en massa speciella växter som inte växer överallt. 
Var till och med i TSL ett reportage om dessa, för några år sen. Den lilla skogsvägen går 
förbi Korstorp. Finns även ett rikt fågelliv. Detta paradis kommer att bli förstört nu. Det är 
många hus här. Finns det inte något annat ställe att bygga industri på??? Vet inte vad planerna är, 
men det här känns ju inte alls ok. Måste ju finnas något bättre ställe där det inte finns 
bostadshus precis intill. Jag hoppas verkligen att ni funderar ett steg längre innan det blir 
beslut. Nu har jag sagt mitt iaf. 
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Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och önskemål. 
I en detaljplan ska kommunen bland annat väga olika intressen mot varandra. I detta fall är tillkomsten 
av detaljplanen som möjliggör battericellstillverkning såväl ett allmänt intresse (kommunens) som ett enskilt 
intresse (exploatören) som ställs mot de enskilda intressena hos fastighetsägare att bland annat inte påverka 
närmiljö samt allmänna intressen så som natur- och kulturmiljö. 
 
Planens genomförande innebär både positiva och negativa effekter. De positiva effekterna består bland annat 
i består i möjligheten till tillväxt i Mariestads kommun och angränsande kommuner i samt bidra till att 
utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass och genom det stora antalet nya arbetstillfällen även 
möjliggöra att antalet invånare i regionen ökar. Den planerade etableringen med battericellsfabrik som 
detaljplanen möjliggör har även stor betydelse för Sveriges klimatarbete och möjlighet att nå klimat- och 
miljömålen genom dess bidrag till elektrifieringen av tunga fordon. Planförslaget innebär även negativa 
konsekvenser på bland annat på kultur- och naturmiljö samt närboendes intresse av att behålla området 
oförändrat för att tillexempel bevara rekreativa värden och landskapsbild. 
Kommunens sammanvägda bedömning är att det allmänna intresset av planlägga för att utveckla 
kommunen och regionen i önskad riktning väger tyngre än de allmänna och enskilda intressena som talar 
för att inte exploatera området.  
 
Efter samrådet har ett flertal utredningar utförts för att belysa planförslagets konsekvenser bland annat 
kompletterande naturvärdesinventeringar, artskyddsutredning och kulturmiljöutredning. Kommunen har 
genomfört naturvärdesinventeringar samt specifika inventeringar av groddjur, fåglar och fladdermöss. 
Resultatet och konsekvenserna utgör underlag till den sammanvägda bedömningen.  
 
Kommunen har tagit fram en lokaliseringsutredning med anledning av ianspråktagande av jordbruksmark. 
Utredningen visar att platsen behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Utredningen har inkluderat angränsande kommuner. 
 
 
 

Yttrande 2 

Vi tycker att ett sådant beslut är negativt och vi tycker att man förändrar ett kulturlandskap 
dramatiskt och oåterkalleligt.  
 
För vår del är detta helt oacceptabelt då vår livskvalitet förändras drastiskt till det sämre och 
att hela kulturlandskapet blir förändrat och förstört. Naturvärden med många fågelarter som 
trivs i blandskog finns även att beakta.  
 
I förslaget som finns är det en byggnad inritad med en höjd av 45 meter i närhet av vår 
tomtgräns. Byggnadens storlek kommer att dominera totalt i kulturlandskapet och vara 
ngativt i vår närmiljö. Bullernivåerna som är beräknade kommer även de med den tunga 
trafiken påverka oss negativt. Då vi inte känner till vilken verksamhet som kommer bedrivas 
så kan vi inte i dagsläget spekulera kring konsekvenserna av detta.  
 
Med lastning och lossning kommer det obönhörligen uppkomma buller som inte kan 
kontrolleras.  
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Trafikverket gjorde en undersökning av de tre olika korridorer man hade som förslag och 
ett av dessa skulle gått igenom Korstorp men tyckte att det är viktigt att beakta närmiljön till 
gården Korstorp och att man skall bevara landskapliga och kulturhistoriska värden.  
Den planerade ändringen kommer påverka värdet av vår fastighet negativt.  Om detta 
genomförs kommer många fler beröras än bara vi som bor i dess omedelbara närhet.  
Vår boendesituation kommer att förändras eller omöjliggöras av konsekvenserna som 
uppkommer med detta. Vi förutsätter att Mariestads kommun vidtar lämpliga åtgärder för 
att ett likvärdigt boende kan skapas.  
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och medskick. 
I en detaljplan ska kommunen bland annat väga olika intressen mot varandra. I detta fall är tillkomsten 
av detaljplanen som möjliggör battericellstillverkning såväl ett allmänt intresse (kommunens) som ett enskilt 
intresse (exploatören) som ställs mot de enskilda intressena hos fastighetsägare att bland annat inte påverka 
närmiljö samt allmänna intressen så som natur- och kulturmiljö. 
 
Planens genomförande innebär både positiva och negativa effekter. De positiva effekterna består bland annat 
i består i möjligheten till tillväxt i Mariestads kommun och angränsande kommuner i samt bidra till att 
utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass och genom det stora antalet nya arbetstillfällen även 
möjliggöra att antalet invånare i regionen ökar. Den planerade etableringen med battericellsfabrik som 
detaljplanen möjliggör har även stor betydelse för Sveriges klimatarbete och möjlighet att nå klimat- och 
miljömålen genom dess bidrag till elektrifieringen av tunga fordon. Planförslaget innebär även negativa 
konsekvenser på bland annat på kultur- och naturmiljö samt närboendes intresse av att behålla området 
oförändrat för att tillexempel bevara rekreativa värden och landskapsbild. 
 
Kommunens sammanvägda bedömning är att det allmänna intresset av planlägga för att utveckla 
kommunen och regionen i önskad riktning väger tyngre än de allmänna och enskilda intressena som talar 
för att inte exploatera området. Efter samrådet har ett flertal utredningar utförts för att belysa 
planförslagets konsekvenser bland annat kompletterande naturvärdesinventeringar, artskyddsutredning och 
kulturmiljöutredning. Kommunen har genomfört naturvärdesinventeringar samt specifika inventeringar av 
groddjur, fåglar och fladdermöss. Resultatet och konsekvenserna utgör underlag till den sammanvägda 
bedömningen.  
 
Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden om verksamheterna 
planerar sin etablering ur bullersynpunkt. Det kan bli aktuellt att vidta bullerreducerande åtgärder för att 
uppfylla riktvärden. Säkerställandet att gällande riktvärden efterlevs sker i tillstånd och tillsyn av 
tillkommande verksamhet är planförslaget genomförs.  
 
Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att bedöma framtida värdeförändringar och kommunens 
bedömning är att de privatägda bostäderna i närområdet fortsatt är lämpliga för bostadsändamål. 
Ersättning för kompensation av eventuell värdeminskning är ej något som en enskild har rätt till i och med 
planläggning av ett område som angränsar till sin egen fastighet.  
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Yttrande 3 

Angående detaljplanen för Korstorps etablering som industriområde. Vår boendemiljö 
kommer att försämras om Korstorp blir industriområde. Strövområden försvinner liksom 
möjligheten att plocka bär och svamp. Djur- och fågellivet i området är rikt och kommer 
också att påverkas negativt. 
 
Om industriområdet blir av har vi följande förslag så att vi kanske kan få det lite drägligare: 
Bevara skogsvägen mellan Suntorp och Skogsbo då den används av många som cyklar och 
går. 
 
Om ett “FARLIGT” företag etablerar sig bör dom 100 meterna från våra husfasader 
ökastill MINST 300 meter. 
 
Bevara skog 100 meter in från områdets yttre gräns för ljuddämpning och för att suga upp 
dagvatten. 
 
Vad beträffar dammarna som eventuellt ska byggas BÖR kommunen ta det yttersta ansvaret 
för dom om inte företaget sköter sina åtaganden. Om dom inte sköts kan vi riskera 
översvärmade marker i Suntorp. 
 
Om hela området inte blir inhägnat så bör staket sättas upp runt dammarna så att barn inte 
kan leka där. 
 
Rikskabeln för telefon som går genom området vet ni om den? 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och ösnkemål. 
I planprocessen ska kommunen väga enskilda och allmänna intressen mot varandra. Här bedömer 
kommunen att det allmänna intresset att möjliggöra storskalig industri inom området som har potential att 
bland annat skapa tillväxt i kommunen och regionen väger tyngre än det enskilda intresset att bevara 
upplevelsevärden, skogsvägar och naturvärden för närboende. 
 
Den planerade industrin inom området har ett stort behov av flexibilitet och kräver att planområdet ska 
kunna utnyttjas i stort sett utan begränsningar av placering av byggnader. Planläggningen av industri kräver 
även att de befintliga vägarna genom området ska kunna tas i anspråk och det kommer inte vara möjligt för 
privatpersoner att gå eller cykla genom området mellan Suntorp och Skogsbo vid ett genomförande av 
detaljplanen. Det innebär även ett behov av att kunna avverka skog inom planområdet för att kunna 
utnyttja marken inom planområdet på ett sätt som är anpassat till verksamheten. 
 
I efterföljande miljöprövning ställs krav på verksamhetens hantering och placering av riskkällor samt 
eventuella skyddsåtgärder. Detta kan bland annat innebära ett längre skyddsavstånd till omkringliggande 
bostäder. Kommande industriverksamhet kan komma att omfattas av Sevesolagstiftning (högre kravnivån). 
Kommunen bedömer att det generella skyddsavståndet om 100 meter är lämpligt för planläggningen.  
Den nya bebyggelsen får inte försämra förutsättningarna utanför planområdet vid ett skyfall jämfört med 
nuläget. Den dagvattenutredning som ligger till grund för detaljplanen visar att det finns möjlighet för 
exploateringen inom området att hantera skyfall.  
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Dagvattenmagasin är möjliga att utforma på ett säkert sätt, exploatören/markägaren ansvarar för 
dagvattenmagasinen. Fastighetsägaren har ansvar för att dagvatten inte ska orsaka skador på intilliggande 
fastigheter. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter 
ska ha skydd mot drunkning. 
 
Kommunen har haft dialog med Skanova som meddelat att telefonledningen genom området är tagen ur 
bruk.  
 
 
 

Yttrande 4 

Vi bor på adressen (red. X) och vill härmed lämna in ytterligare synpunkter på detaljplanen 
för Korstorp, förutom de synpunkter vi lämnat in tillsammans med grannar. 
Vi har varit bosatta i Suntorp i 27 år och satsat stora pengar på vår fastighet och 
boendemiljö. Kommunens hastigt framtagna detaljplan för Korstorp kom som en chock för 
oss och riskerar att kraftigt försämra vår boendemiljö och vår fastighets värde. Vi valde att 
bosätta oss här för att det är en fantastisk miljö på landet, nära staden. Vi har INTE valt att 
få ett industriområde för tung industri som granne! Alla vill inte bo i staden på 
detaljplanerat område. Vi som bor i Suntorp och närliggande byar till detaljplanen är också 
invånare som betalar skatt till kommunen och som är viktiga i kommunens visioner om 
ökat antal invånare. Vi förväntar oss att kommunen tar hänsyn till oss och våra synpunkter. 

 Vi motsätter oss planerna på tung industri för området på Korstorp. Området 
lämpar sig bättre för bostadsbyggande. Här har kommunen ett ypperligt tillfälle 
att planera för bostäder i naturskön miljö, på landet, men nära centrum. 

 Öka skyddsavståndet till minst 300 meter från vår fastighetsgräns till 
detaljplaneområdets gräns. 

 Detaljplaneområdets gräns mot oss, får inte utökas närmare oss i händelse av 
ytterligare markinköp av kommunen. Vi anser att kommunen bör visa oss mer 
hänsyn och öka avståndet från vår fastighetsgräns till planområdets gräns till 
minst 300 meter. 

 Bevara skog mellan vår fastighet och detajlplanområdets gräns. Detta för att 
minska insyn, bevara natur och göra vår boendemiljö något mer dräglig i 
händelse av en industrietablering. 

 Bevara Skogsvägen mellan Suntorp och Skogsbo, som idag används som 
promenad och cykelväg mellan Suntorp och Bengtstorp. Denna väg används 
även för att kunna nå och kunna utnyttja alla skogsvägar i vår omgivning längre 
öster ut. 

 Vi accepterar inte höjden på 45 meter på byggnaderna. Det skulle förstöra hela 
landskapsbilden! Maxhöjd är 20 meter. En stor tung industri skulle också 
medföra ökad belysning dygnet runt. Här på landet har vi det mörkt på nätterna 
och inte upplyst som i staden. 

 Detaljplanen innehåller helt orimliga nivåer för buller! Vi accepterar inte buller 
dygnet runt från en industri och lastbilstrafik dygnets alla timmar. 

 Vi accepterar inte att utsättas för miljöfarliga utsläpp och lukter från en tung 
industri och de ökade utsläpp som trafiken till och från en tung industri skulle 
medföra. 
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 En tung industri som kan vara så farlig att den omfattas av Sevesolagstiftning är 
inte lämplig att placera så nära oss, E20 och Mariestad! Vi är en barnfamilj och 
godkänner inte att vi riskerar att utsättas för farliga ämnen som kan vara 
explosiva och brandfarliga mm. Detta är helt oacceptabelt för oss! Viaccepterar 
inte  verksamhet som omfattas av Sevesolagstifningen på Korstorp. 

 Vem tar ansvar för om utsläpp från en industri påverkar grundvattnet och våran 
vattenförsörjning från vår brunn? 

 Vi är allvarligt oroade över risker för översvämning här, eftersom vattnet från 
Korstorp rinner förbi oss på sin väg mot Tidan och det redan idag är sankmark 
och översvämningsområden i detaljplanens södra ända och runt Nyborg. 

 Vi äger vår mark och vill även i fortsättningen kunna bygga och bestämma på 
vår egen mark. I detaljplanen anges att man inte ska tillåtas bygga inom 
skyddsavståndet som ni angivit till 100 meter. Öka skyddsavståndet till minst 
300 meter från fastighetsgräns och låt oss får bestämma över vad vill bygga på 
vår egen fastighet. 

 Detaljplanen för Korstorp är något som är påtvingat oss. Hur kompenseras vi 
för eventuell värdeminskning av våra fastigheter, pga att kommunen planerar för 
tung industri nära oss, som i ett skräckscenario för oss också kan bli verklighet? 

 
Vi anser att kommunen ska tänka om och förstå att det inte är lämpligt att planera för tung 
industri på Korstorp så nära massor av fastigheter. Utveckla boende på landsbygden - inte 
avveckla! I en framtid där var och en måste ta ett större ansvar för miljön och sin egen 
matförsörjning så är det vansinnigt att exploatera Korstorps marker med tung industri. 
Bevara skogen och marken i största möjliga utsträckning som den är idag. En sådan stor 
och omfattande detaljplan som detta är, bör utredas under längre tid och inte hastas fram 
som nu gjorts på kort tid. Denna detaljplan kommer att påverka kommunen för all framtid 
och om kommunens vision är att öka antalet invånare så bör marken bevaras och inte 
detaljplaneras för tung industri. På Korstorp har kommunen möjligheter att bygga bostäder 
och få staden att i framtiden kunna växa österut. Naturskön miljö är viktigt att bevara och 
alla invånare i kommunen är lika viktiga, även vi som bor i Suntorp! 
 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och önskemål. 
I en detaljplan ska kommunen bland annat väga olika intressen mot varandra. I detta fall är tillkomsten 
av detaljplanen som möjliggör battericellstillverkning såväl ett allmänt intresse (kommunens) som ett enskilt 
intresse (exploatören) som ställs mot de enskilda intressena hos fastighetsägare att bland annat inte påverka 
närmiljö samt allmänna intressen så som natur- och kulturmiljö. 
Planens genomförande innebär både positiva och negativa effekter. De positiva effekterna består bland annat 
i möjligheten till tillväxt i Mariestads kommun och angränsande kommuner i samt bidra till att utveckla 
Skaraborg till en industriregion i världsklass och genom det stora antalet nya arbetstillfällen även möjliggöra 
att antalet invånare i regionen ökar. Den planerade etableringen med battericellsfabrik som detaljplanen 
möjliggör har även stor betydelse för Sveriges klimatarbete och möjlighet att nå klimat- och miljömålen 
genom dess bidrag till elektrifieringen av tunga fordon. Planförslaget innebär även negativa konsekvenser på 
allmänna intressen så som bland annat landskapsbild, kultur- och naturmiljö samt närboendes (enskilda) 
intresse av att behålla området oförändrat för att tillexempel bevara rekreativa värden och landskapsbild. 



Samrådsredogörelse Sida 37 (43) 

 

Kommunens sammanvägda bedömning är att det allmänna intresset av planlägga för att utveckla 
kommunen och regionen i önskad riktning väger tyngre än de allmänna och enskilda intressena som talar 
för att inte exploatera området. Kommunen bedömer även att platsen är lämplig för industriändamål. 
Efter samrådet har ett flertal utredningar utförts för att belysa planförslagets konsekvenser bland annat 
kompletterande naturvärdesinventeringar, artskyddsutredning och kulturmiljöutredning. Kommunen har 
genomfört naturvärdesinventeringar samt specifika inventeringar av groddjur, fåglar och fladdermöss. 
Resultatet och konsekvenserna utgör underlag till den sammanvägda bedömningen.  
 
I efterföljande miljöprövning ställs krav på verksamhetens hantering och placering av riskkällor samt 
eventuella skyddsåtgärder. Detta kan bland annat innebära ett längre skyddsavstånd till omkringliggande 
bostäder. Kommande industriverksamhet kan komma att omfattas av Sevesolagstiftning (högre kravnivån). 
Kommunen bedömer att det generella skyddsavståndet om 100 meter är lämpligt för planläggningen. Efter 
förvärv av fler fastigheter i söder har plangränsen utökats på grund av verksamhetens behov av mark. 
Avståndet till privatägda bostäder utanför planområdet är minst 100 meter mätt från tomtgräns. 
Den planerade industrin inom området har ett stort behov av flexibilitet och kräver att planområdet ska 
kunna utnyttjas i stort sett utan begränsningar av placering av byggnader. Planläggningen av industri kräver 
därmed att de befintliga vägarna genom området ska kunna tas i anspråk och det kommer inte vara möjligt 
för privatpersoner att gå eller cykla genom området mellan Suntorp och Skogsbo vid ett genomförande av 
detaljplanen.  
 
Kommunens bedömning är att den fria placeringen av byggnader samt höga byggnadshöjden är viktig för 
verksamhetens möjlighet till utveckling över tid. Efter samrådet har regleringen av nockhöjder förändrats i 
samråd med den tilltänkta exploatören. Högsta nockhöjd inom den centrala delen av området är höjd till + 
130 meter över angivet nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 45 till 58 meter höga med jämfört 
med i dagens marknivåer i omgivningen. I sydvästra respektive östra delen av planområdet är högsta tillåtna 
nockhöjd sänkt till + 100 meter över angivet nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 25 meter 
höga jämfört med i dagens marknivåer i omgivningen. 
 
Industri kan innebära mer belysning nattetid. Reglering av belysning görs inte i detaljplanen. 
Bullerutredningen visar att det är möjligt att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden om verksamheterna 
planerar sin etablering ur bullersynpunkt. Det kan bli aktuellt att vidta bullerreducerande åtgärder för att 
uppfylla riktvärden. Säkerställandet att gällande riktvärden efterlevs sker i tillstånd och tillsyn av 
tillkommande verksamhet är planförslaget genomförs. Kommunen bedömer att detta är en lämplig hantering 
av buller i planskedet. 
 
I miljötillståndsprocessen bedömer Länsstyrelsen hur risken för utsläpp och farliga ämnen ska hanteras samt 
risken att närliggande fastigheter påverkas. Exploatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att utsläpp inte 
ska ske och inte ska påverka grundvatten och dricksvattenbrunnar.  
 
Den nya bebyggelsen får inte försämra förutsättningarna utanför planområdet vid ett skyfall jämfört med 
nuläget. Den dagvattenutredning som ligger till grund för detaljplanen visar att det finns möjlighet för 
exploateringen inom området att hantera skyfall.  
 
Marken inom 100 metersavståndet ges inga planmässiga förutsättningar för någon förändring jämfört med 
hur detta markområde används vid detaljplanens framtagande. Däremot kan bygglov för nya bostäder inom 
100 metersavståndet nekas på grund av den planerade verksamheten. 
 
Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att bedöma framtida värdeförändringar. Kommunen 
kompenserar inte för eventuella värdeminskningar eller för förändringen av närområdet för de närboende.  
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Yttrande 5 – gemensamt yttrande från 22 närboende 

Suntorp är en idyll på landsbygden ett stenkast från centrum. Här i Suntorp är det 17 
hushåll, många med barnfamiljer. Vi har alla satsat mycket på våra hus och fastigheter. Vi 
har alla valt att bosätta oss på landsbygden nära skog och mark ... Vi har inte valt att bo nära 
en tung industri med allt vad det innebär.  
 
Kommunens planer för Korstorp kommer försämra vår boendemiljö samt minska värdet 
på våra fastigheter. 
 
Suntorp är ett fint och välbesökt strövområde med många fina ridstigar, mountinbikeleder 
samt gång och löprundor. Då skog har tagits ned både på Snapen och Sandviken är det 
nästan bara i området runt Suntorp som det finns ”riktig” skog att ströva i. Hela Mariestad 
kommer bli ”skoglös” om kommunen fortsätter köpa upp all skog och mark. Vad är 
kommunens tankar om att alla skogspartier/grönområden tas bort ett efter ett?  
Mariestads vision 2030 är 4000 nya invånare och 2000 nya bostäder. Varför vill kommunen 
utveckla Mariestad men avveckla landsbygden? Borde inte kommunen värna om oss som 
redan är bosatta här? Vi betalar skatt som alla andra!  
 
Vad kommer hända med husen i området som kommunen köper? Hur länge finns 
möjlighet att sälja sin fastighet till kommunen?  
 
Värdeminskning på våra hus pg a närliggande tung industri, hur ser kommunen på det? 
Kompensation?  
 
Vart kommer pengarna till alla markköp ifrån? Vad är det som blir lidande när mycket 
pengar läggs på att köpa upp mark? Skola, vård, omsorg? 
 
I utredning om E20 Muggebo -Tjos anser Trafikverket att ”Korstorp är värt att bevara” .... 
Vad anser kommunen om det?  
 
Marken är mer lämpad för bostäder. 2000 nya bostäder är ju kommunens vision.  
I detaljplanförslaget föreslås att inga nya byggnader tillåts eller planeras för inom 
skyddsavståndet på de 100 meter ni angivit. Vi som bor här måste få lov att bygga på vår 
egen mark.  
 
Vi vill även hänvisa till Ada Arenanders skrivelse i MT 2022-01-18  
https://www.mariestadstidningen.se/2022/01/18/overblickar-verkligen-politiker-
ochtjanstepersoner-konsekvenserna-av-sin-planering/  
Enligt MSB så skall ett säkerhetsavstånd till stadigvarande vistelse/bostäder vara minst 250 
meter.  
 
I Agenda 2030 går att läsa att kommunfullmäktiges mål är en ”Trygg kommun för alla”. 
Hur tryggt är det med en tung industri inpå husknuten?  
 
I mål 3 står ” Hälsa och välbefinnande genom att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation” 
samt mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald genom att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer”.  
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Om det mot vår vilja trots allt blir en tung industri i vår närmiljö vill vi att ni tar hänsyn till 
nedanstående punkter: 

 Avstånd skall mätas från tomtgräns, inte från fasad. Flytta gränsen från 100 meter 
till MINST 300 meter 

 Bevara skogen mellan fastighet och områdesgräns 

 Bevara skogen för en naturlig dagvattenuppsamling samt en naturlig bullerdämpning 

 Kommunen står för kulvertering efter dammen över Suntorp 1:14 

 Begränsa höjden på byggnaderna till max 20 meter 

 Centrera byggnaderna på industrimarken 

 Dagvattenmagasin - hur säkert är det? Vad händer vid översvämning? Vem 
ansvarar? 

 Utsläpp, farliga ämnen, hur påverkas vi närboende av det? 

 Bevara skogsvägen mellan Suntorp och Skogsbo 
 

Vår vädjan är att kommunen tar till sig av våra synpunkter och att ni avvaktar medan 
avverkning/röjning av skog tills beslut är fattat om en eventuell industrietablering. 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och önskemål. 
I planprocessen ska kommunen väga enskilda och allmänna intressen mot varandra. Här bedömer 
kommunen att det allmänna intresset att möjliggöra storskalig industri inom området som har potential att 
bland annat skapa tillväxt i kommunen och regionen väger tyngre än det enskilda intresset att bevara en 
opåverkad boendemiljö. Även allmänna intressen vägs mot varandra och kommunen bedömer att intresset 
av planläggningen och etableringen väger tyngre än förlusten av kulturmiljön inom området. Vidare bedömer 
kommunen att marken är lämplig för industri.  
 
Det ingår inte i upprättande av detaljplaner att bedöma framtida värdeförändringar av fastigheter. 
Kommunen kompenserar inte för eventuella värdeminskningar eller för förändringen av närområdet för de 
närboende. Lämpligheten i förändringen och avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen görs inom 
ramen för planprocessen.   
 
Kommunen arbetar med att ta fram en blå- och grönplan som syftar till att hantera ställningstaganden och 
avvägningar gällande grön- och blå infrastruktur kontra andra intressen samt att undersöka var 
kompensationsåtgärder kan behöva genomföras om områden behöver tas i anspråk för andra ändamål. 
Tanken är att den i förlängningen även ska leda till att det, för de viktigaste tätortsnära naturområdena tas 
fram målbilder och konkreta skötselbeskrivningar.  
 
Kommunens översiktsplan anger att tätorten Mariestad ska växa med både bostäder och 
verksamhetsområden men även att landsbygden ska fortsätta att utvecklas. En utveckling av staden innebär 
en omvandling av områden intill staden för exempelvis industrier som på Korstorp samtidigt som det kan 
generera ett ökat befolkningsunderlag för såväl kransorterna som landsbygden när efterfrågan på 
bostadsmark och arbetskraft ökar. Ett större befolkningsunderlag ger förutsättningar för utbyggnad av 
service samt ökad kollektivtrafik. På så vis utvecklas kommunens alla delar när staden utvecklas.  
 
Skog mellan planområdet och bostadshus kommer inte att planläggas och detaljplanen reglerar inte huruvida 
skogen ska bevaras eller inte. Kommunen noterar önskemålet om att inte avverka/röja på kommunens 
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mark. I dagsläget är det inte beslutat om kommunen ska ta ned eller bevara skog utanför planområdet på 
mark som kommunen äger. 
 
Kommunen avser i dagsläget inte kulvertera diken utanför planområdet. Detta regleras inte av detaljplanen. 
Kommunens bedömning är att den fria placeringen av byggnader samt höga byggnadshöjden är viktig för 
verksamhetens möjlighet till utveckling över tid och därför justeras endast byggnadshöjderna i sydvästra samt 
östra delen av planområdet till en lägre höjd som motsvarar cirka 25 meter ovan omkringliggande mark. 
Efter samrådet har den tillåtna högsta nockhöjden inom den centrala delen av planområdet höjts i dialog 
med exploatören för att säkerställa att anläggningens framtida behov kan rymmas inom planen.  
Den planerade industrin har behov av att nyttja planområdet för byggnader och andra funktioner. Det 
innebär att de befintliga vägarna genom området behöver kunna tas i anspråk och det kommer inte vara 
möjligt för privatpersoner att gå eller cykla genom området mellan Suntorp och Skogsbo vid ett genomförande 
av detaljplanen.  
 
Hus som köps utanför planområdet kan komma att rivas i syfte att säkerställa att de inte används för 
stadigvarande vistelse. Syftet med köpen för kommunen är att ha rådighet över vad som är mest lämpligt att 
hända med fastigheterna över tid i förhållande till etableringen. Hur länge kommunen vill köpa fastigheter, 
om erbjudande kommer från säljare, styrs över tid av om fastigheten är till nytta för utvecklingen av området 
och stödjer verksamhetsetableringar på olika sätt. 
 
Markinvesteringar görs enligt ordinarie markstrategi och behov av kommunens utveckling. Investering av 
mark görs med att respektive investering bär sig självt och med målet att det ger avkastning, när marken 
säljs för exploatering i ett senare läge.  
 
Marken inom 100 metersavståndet ges inga planmässiga förutsättningar för någon förändring jämfört med 
hur detta markområde används vid detaljplanens framtagande. Däremot kan bygglov för nya bostäder inom 
100 metersavståndet nekas på grund av den planerade verksamheten.  
 
Detaljplanen innebär inte att alla typer av farlig verksamhet möjliggörs. Verksamheter som kan komma 
att bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt miljöbalkens 9 kapitel. I miljötillståndet ska risker för 
närboende redovisas och hanteras. Det är i miljöprövningen som det avgörs vilken verksamhet som kan 
tillåtas inom planområdet och eventuella skyddsåtgärder. Miljöprövningen är en separat prövning som sker 
efter planläggningen. I prövningen kan det ställas krav på ett längre avstånd mellan riskkällor och bostäder 
än det generella skyddsavstånd som detaljplanen utgår från. Detta skyddsavstånd är inte beroende av 
plangränsens placering.  
 
Agenda 2030 anger även mål om hållbar energi (mål 7), hållbar konsumtion och produktion (mål 12) , 
bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9). I 
kommunens arbete med Agenda 2030 har mål 12 och 13 identifierats som de globala mål som Sverige har 
störst utmaningar inom. Detaljplanen skapar viktiga möjligheter att uppnå målen att bekämpa 
klimatförändringar, bidra till hållbar energianvändning samt hållbar konsumtion. Detaljplanen bidrar 
även till att skapa förutsättningar för en hållbar industriell utveckling med miljövänliga tekniker och 
industriprocesser. Den ger en viss negativ påverkan på mål så som närhet till friluftsliv och rekreation, att 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt den upplevda tryggheten i kommunen. Ett flertal naturvärden 
som finns på platsen idag kommer att kompenseras på andra platser och kommunen har en fortsatt god 
tillgång till rekreationsområden. Kommunens bedömning är att den sammantagna påverkan av planen på 
arbetet med att skapa ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030 är god. 
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Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha 
skydd mot drunkning. Den nya bebyggelsen får inte försämra förutsättningarna utanför planområdet vid ett 
skyfall jämfört med nuläget. Den dagvattenutredning som ligger till grund för detaljplanen visar att det finns 
möjlighet för exploateringen inom området att hantera skyfall.  
 
Kommunen noterar önskemålet om att inte avverka/röja på kommunens mark tills beslut finns om 
etableringen. Skog mellan planområdet och bostadshus kommer inte att planläggas och detaljplanen reglerar 
inte huruvida skogen ska bevaras eller inte. I dagsläget är det inte beslutat om kommunen ska ta ned eller 
bevara skog utanför planområdet på mark som kommunen äger. 
 
 
 

Yttrande 6 

I planen för utbyggnad av område för tung industri på området Korstorp / Brodderud 
planeras att bebygga ca 60 hektar åkermark med motivationen att det är av ”särskilt allmänt 
intresse” och att finns stor möjlighet för framtida satsningar av tung industri.  
 
Bebygg inte åkermarken!  
Åkermarken är bildad för 10000 år sedan vid inlandsisens avsmältning och har varit odlad i 
generationer de senaste 5000 åren. Åkermark som exploaterats är för evigt förstörd för 
framtida generationers livsmedelsproduktion. Den ska användas till att brukas även de 5000 
kommande åren. Att hävda faktorer som: att industrimarken är av stort intresse för 
kommunens expansion i flera avseenden, att ”gå in i en ny industriera”, att skapa nya 
arbetstillfällen och ha många markintressenter är oerhört kortsiktigt i detta perspektiv, säg 
50 till 100 år.  
 
I hela världen måste livsmedelsförsörjningen öka då jordens befolkning växer, klimatet 
förändras och många områden blir obrukbara med hungersnöd som följd. I Sverige har vi 
mycket goda förutsättningar att bruka jorden för livsmedelsproduktion. Vi har därför ett 
moraliskt ansvar att använda vår åkermark till livsmedelsproduktion och därmed förse fler 
människor med mat som producerats på ett klimatsmart och miljövänligt sätt.   
Vi har också en nationell livsmedelsstrategi med ett tydligt tillväxtmål – att öka 
produktionen av svensk mat. Det är välbehövligt då vår självförsörjningsgrad bara ligger på 
runt 50 %, vilket är lågt i förhållande till övriga Europa.  
 
Enligt miljöbalken får jordbruksmark exploateras bara i undantagsfall, och då för att 
tillgodose ”väsentliga samhällsintressen” när det inte finns någon annan lämplig mark. Plan- 
och bygglagen reglerar hur 3 kap. 4 § miljöbalken tillämpas i praktiken. Enligt plan- och 
bygglagen ska kommunen bland mycket annat ta hänsyn till en långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten. Det är kommunen som ska tillämpa lagstiftningen vid planeringen av 
bebyggelse. Trots en lagstiftning som ska skydda åkermarken visar utvecklingen att 
jordbruksmarken i praktiken inte har ett effektivt skydd mot behovet av livsmedel, 
bioenergi och andra råvaror. Att slentrianmässigt ange allt byggande som ”väsentligt 
samhällsintresse” överensstämmer därför inte med miljöbalken.  
 
Mariestads kommun har redan exploaterat alldeles för mycket åkermark för bostäder, 
handel och industri. Var finns det moraliska ansvaret för åkermarken? Sund bebyggs med 



Samrådsredogörelse Sida 42 (43) 

 

40 hektar, Sydport med 10 hektar, nu Korstorp / Brodderud med 60 hektar! Till det 
kommer utbyggnad av E20 med 30 till 40 hektar!  
 
Förslag till beslutsfattare i Mariestads kommun: 
Bygg inte på åkermark! 
Planera i stället industriområden i ett större sammanhängande skogsområde med goda 
möjligheter till logistik. Den dagen, en gång i framtiden, som området inte längre är aktuellt 
att använda kvarstår möjligheten att återigen plantera skog på området! 
 
 

Kommunens bemötande 

Kommunen noterar synpunkter och önskemål. 
Efter samrådet har en lokaliseringsutredning med anledning av ianspråktagande av jordbruksmark 
genomförts i den förtydligas och motiveras bedömningen av att detaljplanen utgör ett väsentligt 
samhällsintresse.  Kommunen bedömer att planläggningen innebär en god hushållning med mark bland 
annat på grund av platsens läge i förhållande till befintlig infrastruktur samt närhet mellan bostäder och 
arbetsplatser.  
 
 
 

Följande har ingen erinran över förslaget:  

Tekniska nämnden  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Skövde flygplats 

Försvarsmakten 

 
 

Förändringar i planförslaget efter genomfört samråd 

Planförslaget är i huvudsak inte förändrat mellan samråd och granskning, syfte och 
byggrättens omfattning kvarstår till större del. Vissa anpassningar och förändringar är 
genomförda i plankartan bland annat: 

 Ändring av byggnadshöjder, delar av området får något höjd byggnadshöjd jämfört 
med samrådsförslaget och delar får betydligt lägre höjd. 

 Ändring av plangräns efter markförvärv, för att anpassa planen till skyddsavstånd 
samt till ledningsrätt för Ellevios regionledning väster om området. 

 Ändring från planbestämmelse om byggnadshöjd till nockhöjd. 

 Justering av formulering av den administrativa bestämmelsen om bygglovsbefrielse. 

 Ändring av bestämmelsen e1 från procentandel av fastighet till högsta tillåtna BYA i 
kvadratmeter. 

 Ändring av formulering i bestämmelse om fördröjning av dagvatten. 
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 Bestämmelse om högsta hårdgöringsgrad 

 Krav på stabilitetssäkrande åtgärder vid exploatering av ett mindre område nära E20 

 Krav på att exploatering inte får innebära otillåten spridning av PFAS från ett 
avgränsat delområde 

 Komplettering av planbeskrivningen utifrån inkomna respektive uppdaterade 
utredningar och inventeringar 
 

 


