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Planen har varit föremål för granskning mellan den 4 septem-
ber till den 14 oktober. Den har varit utskickad till ett fl ertal 
olika remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset samt 
på kommunens hemsida. Nedan redovisas de yttranden som har 
kommit in under samrådstiden och kommenteras om det fi nns 
anledning. 

INKOMNA YTTRANDEN
LÄNSSTYRELSEN

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖM-
NING
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas.

Synpunkter på granskningshandlingen
Länsstyrelsen anser fortsatt att kommunen ska överväga ned-
anstående som framfördes även under samrådsremissen:

”Med tanke på planens läge i anslutning till bangård, verksam-
heter och stadsmiljö bör lågfrekvent buller från yttre ljudkällor 
utredas. Lågfrekvent buller är svårare att dämpa med fasadväg-
gar och fönster och därför bör särskild hänsyn tas när det gäl-
ler bostadsbyggande när det fi nns yttre bullerkällor som avger 
lågfrekvent buller. Idag saknas vägledande nivåer för lågfrekvent 
buller utomhus. För lågfrekvent buller inomhus har Folkhälso-
myndigheten tagit fram allmänna råd (2014:13). Planområdet 
bedöms som mindre lämpligt för bostadsändamål. Detta utifrån 
barnperspektivet, buller, förorenad mark, intilliggande verksam-
heter så som

avloppsreningsverk och säkerhet. Om planmrådet skulle kunna 
föreslås för +55 boende eller motsvarande så hade det varit mer 
lämpligt.”

Klimatförändring
I planbeskrivningen fi nns konsekvenserna av ett skyfall be-
lyst. En karteringvisar att större delen av området kommer 
att påverkas av ett 100-årsregn. Det konstateras att ett ge-
nomförande av planförslaget inte kommer att påverka ande-
len hårdgjorda ytor och därför inte kommer att försämra de 
markmässiga förutsättningarna att hantera ett skyfall jämfört 
med idag. Det framgår att en översvämningsbar yta kom-
mer att anläggas mellan Kinnekullebanan och Bangatan i 
höjd med Hyveln 11. Länsstyrelsen rekommenderar ändå att 
kommunen vid nybyggnation överväger möjligheten att göra 
vissa konsekvenslindrande åtgärder inom området i form av 
vegetation eller genomsläppliga ytor. I avsnittet om värme-
böljor fi nns konkreta förslag på konsekvenslindring som om 
de genomförs kanske också kan minska konsekvenserna vid 
ett skyfall.

Kulturmiljö
Den övergripande bedömning av byggnadernas betydelse för 
hela Katthavets kulturvärden görs mycket kortfattat och de 
slutsatser som dras i kulturmiljöfrågan hanteras tyvärr inte i 
själva plankartan, gestaltningsprincipen och/eller i syftet med 
planen. Kulturmiljöfrågan sätts istället i relation till planför-
slagets ambition att möjliggöra en tät och hög stadsmässig 
exploatering.

Området är utpekat som omvandlingsområde i kommunens 
nya översiktsplan. Sett till det nu aktuella planförslaget och vad 
liknande planer i framtiden kan komma att innebära när om-
vandlingen fortskrider, fi nns en risk att förståelsen av Katthavets 
historiska utveckling påverkas negativt på längre sikt och därmed 
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möjligheterna att skapa en attraktiv stadsdel utifrån befi ntliga 
strukturer/kvaliteter/värden i Katthavet. Om Katthavet i stort 
endast innehåller byggnader med miljöskapande värden och om 
de inte bibehålls genom detaljplanebestämmelser och inbegrips i 
gestaltningsprinciperna för området, är risken på sikt stor att den 
miljö som byggnadernas miljöskapande värden förstärker istället 
utraderas.

Eventuella påverkan på stadens stadssiluett med betydande 
påverkan på upplevelsen av riksintresset, Mariestad, bör be-
aktas.

Det bör säkerställas i planarbetet att siktlinjer mot Landmär-
ket, Domkyrkan (sett ifrån öster), inte påverkas på ett bety-
dande negativt sätt.

Kommentarer
Kommunen har genom fl ertalet utredningar (tex. buller, lukt och 
markföroreningar) påvisat att föreslaget planområde är lämpligt 
för föreslagen markanvändning. Kommunen delar inte Länssty-
relsens åsikt att planområdet är mer eller mindre lämpligt som 
boendemiljö för olika åldersgrupper, utan anser att planområdet 
är en lämplig boendemiljö för alla- oavsett ålder. 

Klimatförändring  

Kommunen avser inte att i plankartan reglera för fl er konse-
kvenslindrandeåtgärder. De åtgärder som har vidtagits bedöms 
som tillräckliga. 

Kulturmiljö 

Kommunen gör bedömningen att de kulturmiljövärden inom 
planområdet hanteras genom bestämmelserna om underhåll och 
varsamhet enligt 8 kap. 14 § PBL. Ingen planmässig reglering 
med skydds- och varsamhetsbestämmelser bedöms som nödvän-
diga. 

En utredning med syfte att undersöka planförslagets påverkan på 
siktlinjer mot Domkyrkan kommer att genomföras till planens 
antagandehandling. 

Följande remissinstanser har 
inget att erinra:
• Lantmäteriet 

• Tekniskanämndens arbetsutskott

• Miljö- och byggnadsnämnden 

• Trafi kverket

• Räddningstjänsten östra Skaraborg

• Västtrafi k

• Vattenfall 

• Ellevio

SAMMANFATTNING
Följande ändringar har skett i handlingarna:

• Plankartan. Korrigering av u- områdets sträckning har 
gjorts efter dialog med ledningsägaren. 

• Planbeskrivningen. En utredning av planförslagets på-
verkan på siktlinjen mot Domkyrkan kommer inarbetats 
i planbeskrivningen. 

PLANENHETEN

Erik Söderström
Planarkitekt
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