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Avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivning 
avseende detaljplan för Detaljplan för Korstorp 2:1 
m.fl, inom Mariestads centralort i Mariestads kommun

Om ärendet
Kommunen har begärt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen om 
föreslagen verksamhetsplan för Korstorp 2:1 m fl.

Kommunen bedömer att genomförandet av föreslaget kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen har presenterat innehåll, avgränsningar och detaljeringsgrad i 
den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. Länsstyrelsen delar i 
stort inriktningen i miljökonsekvensbeskrivningen. Men med anledning av 
att ingen verksamhetsavgränsning har genomförts behöver kommunen utgå 
från ett ”värsta scenario” och Länsstyrelsens bedömning är att samtliga 
miljöeffekter enligt 6 kap 2 § MB behöver utredas i MKB. En avgränsning 
av MKB behöver ta höjd för verksamheter med mycket omfattande 
miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har i detta avgränsningssamråd lyft frågor som i MKB 
behöver kompletteras med samt där det funnits anledning att förtydliga 
Länsstyrelsens tidigare synpunkter. 

Området som ska omvandlas till verksamhetsområde är cirka 150 hektar 
stort och består av skogs- och jordbruksmark. Planerad verksamhet är i dag 
inte bestämd men kommunens inriktning i planen är ett ytanspråk på 50-80 
hektar samt byggnadshöjder på cirka 45 meter. Uppskattad ökning av 
transporter till och från området är 250 tunga transporter/dygn samt cirka 
1000 transporter kopplat till personalförflyttningar/dygn. 
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Länsstyrelsen förutsätter att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll samt 
redovisning av miljöeffekter kommer följa vad som anges i miljöbalkens 6 
kap, se bilaga 1.

Alternativredovisning och detaljeringsgrad

Länsstyrelsen vill betona att kommunen i sin redovisning av alternativa 
lokaliseringar behöver studera alternativ inom ett större geografiskt området 
utifrån planens syfte och geografiska räckvidd. Detta med anledning av att 
planförslaget saknar stöd i gällande översiktsplan. 

Att planen följer de intentioner som regleras i ÖP gällande nyetablering kan 
ge stöd vid avgränsning av alternativa lokaliseringar. Länsstyrelsen 
förutsätter att MKB hantera störningar och konsekvenserna både av 
planerad verksamhet samt de störningar som kan uppstå under 
genomförandetiden.

Natur och Djurliv

Inriktningen i MKB fångar på ett bra sätt upp frågor kopplat till påverkan på 
naturvärden, biotopskydd, rödlistade arter med mera och Länsstyrelsen gör 
bedömningen att det som lyftes i samrådet 2021-06-02 också tagits med i 
MKB. Länsstyrelsen vill åter igen betona vikten av att i MKB redovisa 
planförslagets påverkan på skyddade arter både vad gäller förekomst, platser 
(både bekräftade och potentiella) för fortplantning och vila, djurens 
rörelsemönster mellan dessa platser samt redogöra för hur planerad 
markanvändning kan komma att påverka djuren och deras livsmiljö.

Länsstyrelsen har i tidigare möte informerat kommunen om ett utökat 
redovisningskrav vid fågelinventering med anledning av ny rättspraxis från 
en EU-dom. Domen innebär ett ökat krav på redovisning och inventering av 
samtliga fågelarter som fortplantar sig och vilar inom planområdet. Detta 
behöver redovisas i MKB.

Natura 2000

På ett avstånd av cirka 4 km (fågelvägen) från planområdet finns ett utpekat 
Natura 2000-område enligt Habitatdirektivet, Gamla Ekudden. Då 
kommande verksamhet inte är känd ännu behöver kommunen planera 
utifrån att kommande verksamheter och det dagvatten som går ut ifrån 
planområdet kan riskera att påverka mottagande recipienter. Vid utredning 
av dagvattnet behöver därför frågan om det finns risker att påverka Natura 
2000-området utredas. 
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Kulturmiljö

Arkeologisk utredning, steg 2, kommer att utföras, beroende på resultaten av 
denna kan vidare arkeologiska åtgärder krävas. Länsstyrelsen ser med fördel 
att MKBn även hanterar eventuell förekomst av allmänna kulturvärden i 
landskapet, och vilka konsekvenser planarbetet resulterar i samt förslag på 
lämpligt förhållningssätt och hänsyn till dessa eventuella värden, utöver 
fornlämningar och landskapsbilden i stort. 

Människors hälsa, säkerhet och miljö

Allmänt om riskfrågor

Länsstyrelsen anser att inriktningen i MKB på ett bra sätt fångar upp frågor 
kopplade till hälsa och säkerhet, exempelvis farligt gods, olyckor, 
räddningsinsatser mm. Hanteringen av risker bygger mycket på att dessa 
utreds och att planen anpassas så långt det är möjligt för att minska riskerna. 
Men Länsstyrelsens inställning är att en MKB måste redovisa samtliga 
miljöeffekter som planen kan medföra, detta med anledning av att det inte är 
klart vad som kommer på platsen. Bland annat saknas i förslaget - påverkan 
med anledning av utsläpp till luft.  Värsta scenario måste vara 
utgångspunkten i hela planområdet för de fortsatta utredningarna och i brist 
på annat får exempelvis generella riskhanteringsavstånd vara utgångsläge. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning 
Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikalieanvändning (2017) bör användas som underlag för fortsatt arbete. 
Även Boverkets råd Bättre plats för arbete bör användas i tillämpliga delar, 
Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma kommunen på att delar av rapporten 
är inaktuell. Det är viktigt att identifiera de riskobjekt som planeras för och 
anpassa utformningen av planen utifrån dessa. Eftersom det är ett stort 
område som avses planeras ökar möjligheterna att placera riskobjekt på ett 
fördelaktigt sätt för att innehålla tillräckliga skyddsavstånd. 

Dagvatten och översvämningsrisk

Då planen innebär att stora områden hårdgörs är det viktigt att kommande 
utredningar av dagvatten och skyfall hanterar ökade översvämningsrisker 
inom planområdet samt i angränsande områden.

Skyddsavstånd

Länsstyrelsen vill informera om MSB:s vägledning Samhällsplanering och 
riskhantering i anslutning till storskalig kemikalieanvändning (2017) som 
bland annat innehåller schabloniserade riskhanteringsavstånd för olika 
kategorier av ämnen (tabell 2 i vägledningen1). Eftersom det inte finns några 
närmare uppgifter om typ och omfattning av verksamhet i det här fallet – 
eller vad som kan uppstå i processen - så behöver kommunen utgå från de 

1 Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikalieanvändning

https://rib.msb.se/filer/pdf/28411.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28411.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/1995/battre-plats-for-arbete.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28411.pdf
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schabloniserade riskhanteringsavstånden för samtliga kategorier av ämnen 
så som brandfarlig gas och vätska, oxiderande ämnen, toxiska ämnen etc. 
Om kommunen i arbetet med MKB kommer fram till att vissa kategorier av 
ämnen inte ska tillåtas att hanteras inom planområdet behöver detta tydligt 
beskrivas samt motiveras. Kommunen kan även överväga att ta ställning till 
vilka maximala skyddsavstånd de kan avvara/upprätthålla inom området och 
på så sätt avgränsa vilka kategorier ämnen som är möjliga att hantera inom 
planområdet. 

I vägledningen är riskhanteringsavstånden kopplade till 3 mängdnivåer, de 
största mängderna föranleder också i allmänhet de största 
riskhanteringsavstånden. Vid jämförelse med gränsmängderna för den högre 
kravnivån för Sevesoverksamheter för aktuella kategorier av ämnen i 
vägledningen, så ligger dem i paritet med den högsta mängdnivån (3) i 
MSB:s vägledning. Vilket innebär att de högsta riskhanteringsavstånden i 
vägledningen normalt måste beaktas. Gränsmängderna i Seveso framgår av 
Sevesoförordningen (2015:236).

För verksamheter på högre kravnivån Seveso finns särskilda krav på den 
kommunala räddningstjänsten i berörd kommun s.k. kommunal plan för 
räddningsinsats. Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) förutsätts vara 
informerad om det pågående detaljplanearbetet.

Frågor kopplat till vatten

Länsstyrelsen anser att MKBn omfattning och innehåll fångar upp viktiga 
frågor kopplat till vattenmiljöer på ett bra sätt. Underlaget behöver dock 
kompletteras vad gäller påverkan på vattenförhållandena i närområdet. 
Utmed E 20 finns ett blött område som avgränsas av ett upphöjt skogsparti 
mot det tänkta planområdet. MKBn bör beskriva hur exploateringen 
påverkar dessa skogs- och våtmarksområden.  

Med anledning av att kommunen inte idag vet vad det kommer bli för 
verksamhet på platsen behöver man i MKB utreda planens påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten. Om det finns en risk för ökad belastning på 
de recipienter som finns för planområdets dagvatten behöver detta utredas i 
dagvattenutredningen samt beskrivas i MKB. 

Även frågan om vattenförsörjning behöver beskrivas i MKB. Kommunen 
behöver, så länge det är okänt vilken form av verksamhet som blir, utgå från 
en etablering med hög förbrukning av processvatten. Denna fråga behöver 
utredas och beskrivas i MKB. Om kommunen istället har för avsikt att lösa 
denna fråga i miljötillståndet för kommande verksamheter behöver detta 
framgå av MKB.

Se även synpunkter kopplat till Natura 2000, högre upp i yttrandet.
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Upplysning till kommunen

Dikningsföretag
Stora delar av planområdet ligger inom båtnadsområde för Brodderuds 
dikningsföretag av år 1941. Genomförande av planen förutsätter att 
dikningsföretaget omprövas eller upphävs. En sådan begäran om 
upphävande eller omprövning ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen. 

Flytt av diken är en anmälningspliktig vattenverksamhet. En anmälan om 
vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen. Om markavvattnande åtgärder 
krävs för att möjliggöra exploatering av området kan det krävas dispens för 
och tillstånd för markavvattning. Markavvattning kan omfatta anläggande 
av diken för att avvattna mark eller anläggande av vallar för att skydda mot 
vatten.  

Jordbruksmark

Länsstyrelsen delar kommunens syn på att frågan om ianspråktagande av 
jordbruksmark kan tas i en separat utredning. 

Samråd
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att både MSB och 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg bör ingå i samrådskretsen.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av planhandläggare Maria Freiholtz. Samråd har 
skett med Länsstyrelsens Naturavdelning, Enheten för samhällsskydd och 
Beredskap, Miljöavdelningen, Kulturmiljöenheten, Vattenavdelningen samt 
Landsbyggdsenheten.

Maria Freiholtz

Kopia till

Naturavdelningen / Linnea Söderberg

Enheten för samhällsskydd och beredskap / Mattias Svanström
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Vattenavdelningen / Pia Frid

Kulturmiljöenheten / Per Jernevad & Madeleine Elisabethsdotter Sjölander

Landsbygdsenheten / Jannicke Hellberg

Miljöavdelningen / Therese Byström

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1

Lagkrav
Med miljöeffekter (6:2 miljöbalken) avses direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är 
tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång 
sikt på

1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.

En miljökonsekvensbeskrivning i en strategisk miljöbedömning ska innehålla (6:11 miljöbalken):
1. En sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta 

planer och program,
2. En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och 

geografiska räckvidd,
3. Uppgifter om olika aspekter av miljöförhållanden, miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling 

om planen inte genomförs, miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt, befintliga miljöproblem som är relevanta för planen, särskilt miljöproblem som rör ett sådant 
område som avses i sjunde kapitlet miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, 
och hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,

4. En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen kan antas medföra,

5. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande 
negativa miljöeffekter,

6. En sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,

7. En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför, och

8. En icke-teknisk sammanfattning av punkterna ovan.
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