
 
 

 

GRANSKNINGSHANDLING 
2023-03-03 

 

 

Planbeskrivning 
Detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., 
Mariestad, Mariestads kommun 
 
Upprättad av planenheten 2023-03-03 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

  
Planinformation 
Diarienummer: KS 2021/184   
Planuppdrag: 2021-03-31, Ksau § 125 
Lag: PBL (2010:900), SFS 2020:603  
Beslut om antagande:  
Laga kraft: 
Arkiv-id: 
LM-id: 
 



Granskningshandling  Sida 3 (80) 

 

Inledning ...................................................................................................... 6 

Detaljplanens syfte ....................................................................................................... 6 
Bakgrund ...................................................................................................................... 6 
Handlingar .................................................................................................................... 7 

Planhandlingar .......................................................................................................... 7 
Planeringsunderlag och utredningar ......................................................................... 7 

Plandata ........................................................................................................................ 9 
Planområdets lokalisering och omfattning ................................................................. 9 
Tidigare ställningstaganden ...................................................................................... 9 
Översiktsplan 2030 ................................................................................................... 9 
Skaraborgs delregionala utvecklingsplan ................................................................ 10 
Beslut om uppdrag .................................................................................................. 10 
Planförfarande och tidplan ...................................................................................... 10 

Planförslag ................................................................................................ 10 

Planerad utveckling .................................................................................................... 10 
Gestaltning .................................................................................................................. 11 
Planbestämmelser ...................................................................................................... 12 

Beskrivning och motivering av planbestämmelser .................................................. 12 

Förutsättningar och överväganden ............................................................ 15 

Riksintressen .............................................................................................................. 15 
Riksintresse för kommunikationer ........................................................................... 15 
Bedömning .............................................................................................................. 16 

Miljökvalitetsnormer .................................................................................................... 16 
Luft .......................................................................................................................... 18 
Bedömning .............................................................................................................. 18 

Naturvärden ................................................................................................................ 19 
Generella biotopskydd............................................................................................. 20 
Skyddade arter ........................................................................................................ 21 
Bedömning .............................................................................................................. 23 
Bedömning .............................................................................................................. 24 

Klimatanpassning ....................................................................................................... 25 
Skogs- och jordbruksmark .......................................................................................... 25 

Bedömning .............................................................................................................. 25 
Kulturmiljövärden ........................................................................................................ 25 

Bedömning .............................................................................................................. 27 
Landskapsbild ............................................................................................................. 27 

Bedömning .............................................................................................................. 30 
Arkeologi ..................................................................................................................... 30 

Bedömning .............................................................................................................. 33 
Dagvatten ................................................................................................................... 33 

Avvattning ............................................................................................................... 33 
Rening av dagvatten ............................................................................................... 35 



Granskningshandling  Sida 4 (80) 

 

Fördröjning .............................................................................................................. 35 
Bedömning .............................................................................................................. 36 

Grundvatten ................................................................................................................ 36 
Yt- och grundvattenförhållanden ............................................................................. 36 
Påverkan på grundvattenförhållanden och grundvattenberoende skyddsobjekt ..... 37 
Grundvattenförekomsten Ullervad ........................................................................... 38 
Bedömning .............................................................................................................. 38 

Geoteknik .................................................................................................................... 39 
Risk för ras och skred.............................................................................................. 39 
Byggnadstekniska förutsättningar ........................................................................... 40 
Radon...................................................................................................................... 41 
Bedömning .............................................................................................................. 41 

Infrastruktur ................................................................................................................. 41 
Trafik ....................................................................................................................... 41 
Planförslagets påverkan på befintlig enskild väg ..................................................... 42 
Anslutning till gång- och cykelvägnätet ................................................................... 42 
Kollektivtrafikförsörjning .......................................................................................... 43 
Avfallshantering ....................................................................................................... 43 
Vatten och avlopp ................................................................................................... 43 
Elförsörjning ............................................................................................................ 44 

Risker .......................................................................................................................... 45 
Översvämning till följd av skyfall ............................................................................. 45 
Bedömning .............................................................................................................. 45 
Farligt gods ............................................................................................................. 46 
Brand, explosioner med mera ................................................................................. 46 
Bedömning .............................................................................................................. 47 
Räddningstjänst samt brand- och släckvatten ......................................................... 47 
Strålning från kraftledning ....................................................................................... 48 
Buller ....................................................................................................................... 48 
Föroreningar i mark och grundvatten ...................................................................... 48 
Bedömning .............................................................................................................. 52 

Hållbarhet ................................................................................................................... 52 
Social hållbarhet (sociala värden och barnperspektiv) ............................................ 52 
Ekologisk hållbarhet ................................................................................................ 52 
Ekonomisk hållbarhet .............................................................................................. 53 

Skuggstudie ................................................................................................................ 53 
Bedömning .............................................................................................................. 54 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan ......................................................... 54 
Samlad bedömning MKB ......................................................................................... 54 
Miljömål ................................................................................................................... 56 

Genomförande .......................................................................................... 56 

Genomförandetid ........................................................................................................ 57 
Ansvarsfördelning ................................................................................................... 57 
Avtal ........................................................................................................................ 58 



Granskningshandling  Sida 5 (80) 

 

Markavvattningsföretag ........................................................................................... 58 
Tekniska frågor ........................................................................................................... 60 

Väganslutning till väg 202 ....................................................................................... 60 
Kollektivtrafik ........................................................................................................... 60 
Rivning av befintliga ledningar ................................................................................ 61 
Elförsörjning ............................................................................................................ 61 
Ledningssamordning ............................................................................................... 62 
Dricksvatten och spillvatten ..................................................................................... 62 
Vattenväg Tidan ...................................................................................................... 62 

Ekonomiska frågor ...................................................................................................... 63 
Planavgift ................................................................................................................ 63 
Kostnader och intäkter för kommunen .................................................................... 63 
Kostnader för exploatör ........................................................................................... 63 
Planekonomisk bedömning ..................................................................................... 64 

Fastighetsrättsliga frågor ............................................................................................ 64 
Fastighetskonsekvensbeskrivning ........................................................................... 64 

Prövning enligt annan lagstiftning .............................................................. 79 

 



 Sida 6 (80) 

Inledning 

Detaljplanens syfte 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av en ny tung industri. Planen har utformats 
med beaktande av att tillkommande verksamhet fordrar miljötillstånd, omfattas av 
Sevesolagstiftningen (högre kravnivån) samt medföra stort transportbehov till och från 
allmänt vägnät.  
 
 
Bakgrund 

Kommunen beslutade genom kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 att ta fram 
en detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., Mariestads tätort, Mariestads kommun.  
 
I omställningen till ett hållbart samhälle finns behov av nya typer av industrier som idag 
söker mark i goda etableringslägen. Den tilltänkta exploatören för området är 
Volvokoncernen som avser att förlägga en battericellsfabrik för tunga fordon inom 
planområdet. Utvecklingen innebär stora positiva effekter för kommunens och regionens 
utveckling. Mariestads kommun kan genom planläggning av Korstorp möjliggöra ett steg i 
den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle. Etableringen innebär på sikt ett 
stort antal nya arbetstillfällen, vilket innebär en omfattande tillväxt för kommunen. 
Liknande projekt pågår i landet och vid en jämförelse uppskattas etableringen kunna 
innebära cirka 2000-3000 direkta arbetstillfällen och ytterligare cirka 7000 arbetstillfällen 
tillkommer i form av stödjande företag och ökat servicebehov.  
 
Verksamheten som avses etableras inom området har höga krav på områdets totala storlek, 
storlek på byggrätt, möjlighet till delvis höga byggnadshöjder, omfattande logistiska behov 
med krav på närhet till god transportinfrastruktur, möjlighet till hög kapacitet för 
elförsörjning samt möjlighet att skapa tillgång till stora volymer process- och kylvatten. 
Planområdets storlek och läge uppfyller dessa högt ställda krav. Utöver detta är 
verksamheten personalintensiv och därför är läget nära Mariestad fördelaktigt. 
 
Kommunens bedömning är att en etablering av den här karaktären och de arbetstillfällen 
den innebär utgör ett väsentligt samhällsintresse samt utgör ett stor allmänt intresse.  
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Handlingar 

 
Planhandlingar 

Detaljplanen består av två plankartor med bestämmelser. Till planen hör denna 
planbeskrivning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Där höjder förekommer 
redovisas dessa i höjdsystemet RH2000.  
 
 
Planeringsunderlag och utredningar 

Planeringsunderlag 
• Grundkarta 
• Översiktsplan 2018-2030 
• Delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg 2030 (DRUS) 

 
Övriga utredningar och underlag: 
 
  Benämning i planbeskrivningen Datum 

1.         Underlag 
avgränsningssamråd 

 2021-09-13 

2. Avgränsningssamråd Lst 
yttrande 

2021-10-08 

3. Naturvärdesinventering 2022-12-15 

4. Fladdermusinventering 2022-10-04 

5. Inventering av groddjur och 
fågel 

2022-10-04 

6. Artskyddsutredning 2023-02-21 
7. Nya livsmiljöer grod- och 

kräldjur 
2023-02-01 

8. Kompensationsåtgärder för 
generella biotopskydd 

2023-01-27 

13. Ekosystemtjänster 2022-12-19 
10. Bullerutredning 2021 2021-01-19 
11. Riskbedömning 2021-12-10 
12. Trafikutredning 2023-01-10 
13. Arkeologisk utredning steg 

2 
Länsstyrelsebeslut 
datum / dnr: 
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2021-10-26 / 431-
39635-2021 

14. Dagvattenutredning Rev 2023-01-25 
15. PM Hydrogeologi 2023-02-27 
16 a. PM Geoteknik 2023-02-24 
16 b. Bilagor PM Geoteknik 2023-02-24 

16 c. Ritningar PM Geoteknik 2023-02-24 

17 a. MUR Geoteknik 2023-02-24 
17 b. Bilagor MUR Geoteknik 2023-02-24 

17 c. Ritningar MUR Geoteknik 2023-02-24 

18. PM Jordprovtagning 2022-10-05 
19 a. Miljöteknisk 

markundersökning 
sumpskog 

2023-02-28 

19 b. Fältrapport Miljöteknisk 
markundersökning 
sumpskog 

2023-01-31 

20. Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning f.d. 
bilskrot 

2023-02-03 

21. Lokaliseringsutredning 
jordbruksmark 

2023-01-30 

22. Luftutredning jul-22 
23. Kulturmiljöutredning 2023-02-10 
24. Skuggstudie feb-23 
25. Fotomontage 2023-02-17 
26. PM Förutsättningar för ökat 

grundvattenuttag ur berg 
2023-02-24 

27. Miljökonsekvensbeskrivning 2023-03-02 
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Plandata  

Planområdets lokalisering och omfattning 

Planområdet ligger öster om Mariestads tätort och gränsar i norr mot statlig väg 202, i 
väst till E20, i söder till området Suntorp och i öst till området Bengtstorp. Fastigheterna 
inom området ägs av Mariestads kommun respektive ett kommunalt bolag (Mariestads 
Markutveckling AB). Planområdet är cirka 144 hektar.  
 

 
Orienteringskarta med planområdet markerat med svart, streckad linje. 
 
 
Tidigare ställningstaganden  

Översiktsplan 2030  

Planområdets placering följer översiktsplanens intentioner om att nya industrier bör 
förläggas i anslutning till Mariestads tätort och i anslutning till befintlig infrastruktur så 
som E20. Vidare anger 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. Planområdet är inte specifikt utpekat i gällande 
översiktsplan men kommunen bedömer att placeringen överensstämmer med 
översiktsplanens intentioner att förlägga industri invid E20 och anslutning till 
Mariestads tätort. Ytbehovet för verksamheten innebär att tidigare utpekade områden i 
översiktsplanen saknar rätt förutsättningar för verksamheten. 
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Skaraborgs delregionala utvecklingsplan 

Detaljplanen bidrar till att uppfylla två av målen i Skaraborgs delregionala utvecklingsplan 
(DRUS); att utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass samt målsättningen att 
öka antalet invånare i Skaraborg till 300 000 år 2030.  
 
 
Beslut om uppdrag  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade om planuppdrag för området 31 mars 2021 
(2021-03-31, Ksau § 125). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om samråd 22 december 2021 (2021-12-
22, Ksau § 432). 
 
 
Planförfarande och tidplan 

Detaljplanen tas fram inom ramen för ett utökat planförfarande enligt 5 kap plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Nedan redovisas planprocessens skeden och tidplan 
 
Samråd - genomfört (2021-12-28 – 2022-02-10) 
Granskning - 2023-03-06 – 2023-04-12 
Antagande - preliminärt kvartal 3 2023 
 
 
 

Planförslag 

Planerad utveckling  

Detaljplanen ska möjliggöra en större industrietablering som innebär att området bland 
annat kan utvecklas med industribyggnader, lager, ställverk och/eller nätstationer, ytor för 
logistik och parkeringsytor. Ianspråktagandet av marken innebär även att utrymme för 
fördröjning och rening av dagvatten behöver ske inom kvartersmark. 
 
Dagens nya industrietableringar utvecklas snabbt och har behov av att snabbt kunna 
anpassa byggnader och placering av byggnader. Därför möjliggör detaljplanen höga 
byggnadshöjder i den centrala delen av området (cirka 45 till 58 meter höga jämfört med 
dagens marknivåer) med relativt fri placering inom området samt en hög grad av hårdgjorda 
ytor. I den förväntade utvecklingen av området varierar sannolikt byggnadshöjderna. 
 
Verksamheten förväntas ha omfattande personal- och transportbehov vilket ställer krav på 
infrastrukturens dimensionering men också övergripande strategier om ett hållbart resande, 
där även kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar anslutas till planområdet. Anslutning 
av planområdet till allmänt vägnät sker till väg 202 vilket innebär att en vägplan behövs och 
ett avtal med Trafikverket krävs innan detaljplanen antas. 
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Volymstudie som schematiskt illustrerar möjlig placering av byggnader och markanvändning.  
(Illustration: AB Volvo)  
 
 
Gestaltning 

Anläggningen blir ett landmärke längs med E20 och i Mariestad och berättar om industrins 
omställning mot ett grönt samhälle. Verksamhetens betydelsefulla funktion, områdets 
storskalighet och det nya industrilandskap det innebär ställer krav på en omsorgsfull och 
högkvalitativ gestaltning. De nya storskaliga volymerna behöver förhålla sig både till det 
omkringliggande landskapet, anläggningens funktion samt att ett nytt landmärke skapas. 
Detta kräver hög gestaltningskompetens hos både arkitekter och landskapsarkitekter.  
 
Gestaltningsprinciper: 
 

1. Gestaltningen bör ses i sin kontext som del av den gröna omställningen och bör 
ta tillvara på möjligheten att berätta om den nya typen av verksamhet som har 
betydelse lokalt, regionalt och nationellt. 
 

2. Bebyggelsen inom området bör ha ett gestaltningsuttryck som tillsammans med 
landskapsarkitekturen skapar en helhetsverkan. 

 
3. Landskapsarkitekturen är en viktig del av anläggningens helhetsgestaltning där 

växtlighet, hårdgjorda ytor, fördröjningsdammar och byggnader samspelar. 
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4. Verksamheten kommer vara en framtida knutpunkt för Mariestad längs E20 och 
trafikplats Brodderud. Mot trafikplats Brodderud bör gestaltningen vara 
identitetsskapande och lyftas fram i landskapsbilden för att skapa orienterbarhet 
och ge närvaro åt Mariestad, samt för att synliggöra verksamhetens innehåll.  
 

5. Gestaltning bör även vara genomtänkt mot väg 202 för att knyta an till den 
lokala kontexten och skapa nya värden i landskapsbilden. I den lokala kontexten 
bör även detaljeringarna hos byggnader och landskapet beaktas.  
 

6. Gestaltningen bör anpassas till landskapet i söder och öster genom åtgärder som 
minskar synlighet och dominans i landskapsbilden. Till exempel genom dämpad 
färgsättning, att undvika material som glänser och att utnyttja vegetation som 
avskärmande element.  
 

7. Placering och gestaltning av högre byggnader bör ske medvetet men med 
funktionen i första rummet. Placering av högre byggnader mot E20 samt mot 
trafikplats Brodderud kan skapa en närvaro i staden och en synlighet från E20 
som är positiv. Placering av högre volymer längre in på området kan minska 
negativ påverkan på landskapet i öster och söder.  
 

8. Stora hårdgjorda ytor inom området till exempel parkering och 
uppställningsplatser bör gestaltas som en del av anläggningens helhet. Gröna 
och blå(vatten) inslag kan användas för att dämpa flöden av vatten vid kraftiga 
regn samt ge ett bättre mikroklimat.  

 
9. Byggnaderna kommer att upplevas på både långt avstånd och nära vilket 

gestaltningen behöver ta hänsyn till. Fasaddetaljer bör därför avvägas mot 
byggnadens helhetsverkan och uttryck i både den lilla och den stora skalan.  

 
  
En gestaltning av anläggningen som avviker från principerna kräver ett tydligt och väl 
underbyggt motiv.  
 
 
 
 
Planbestämmelser 

Beskrivning och motivering av planbestämmelser 

Användning av mark 
J - Industri 
Markanvändningen industri innebär att planområdet kan användas för storskalig industri så 
som planen avser. Syftet är att kunna etablera en storskalig tillverkningsindustri på platsen. 
Planområdet är stort och möjliggör för en sammanlagd byggnadsarea som motsvarar cirka 
47 % av marken vilket ger förutsättningar för ytkrävande industriverksamhet. 
Markanvändningen industri innefattar utöver industriverksamhet även till exempel teknisk 
infrastruktur som behövs för att försörja industrin så som ställverk samt industrijärnväg och 
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spårområden, relaterade verksamheter till industrin så som logistik och lager. Det ska också 
finnas möjlighet att etablera servicefunktioner med koppling till verksamheten. Kommunen 
bedömer att markanvändningen ger en långsiktigt god hushållning med mark.  
 
 
Markens anordnande och vegetation 
Egenskapsbestämmelse n1 - Högst 90% av fastigheten får hårdgöras 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att tillräckliga markytor för fördröjning och rening av 
dagvatten finns inom kvartersmark på respektive fastighet och kompletterar bestämmelse 
n2. Utöver fördröjningsvolymen om 42 000 kubikmeter behövs yta för rening av dagvatten 
i form av tillexempel sedimentationsdammar. Kommunen bedömer att regleringen är 
lämplig för att skapa en ändamålsenlig struktur med förutsättningar för att uppfylla 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna Vänern – Mariestadssjön och Tidan – 
Mariestad till Knutstorp. 
 
Egenskapsbestämmelse n2 - Mark ska reserveras för dagvattenfördröjning om en sammanlagd  
volym av 42 000 m³ 
Inom området ska ytor reserveras för dagvattenfördröjning om en sammanlagd volym av 
42 000 kubikmeter. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att en god dagvattenhantering 
inom området över tid. Fördröjningsvolymen är dimensionerad efter ett maximalt 
utnyttjande av byggrätt och hårdgörandegrad (se egenskapsbestämmelse n1). Enligt 
framtagen dagvattenutredning bör volymen fördelas till planområdets två 
avrinningsområden och kompletteras med exempelvis sedimentationsdammar för rening. 
Kommunen bedömer att regleringen ger förutsättningar för en ändamålsenlig struktur. 
 
Egenskapsbestämmelse prickad mark - Marken får inte förses med byggnad  
Området längs med väg 202 omfattas av risk för olyckor med farligt gods och därför får 
byggnader inte uppföras.  
 
 
Skydd mot störningar 
Egenskapsbestämmelse m1 – Marken får inte utformas för stadigvarande vistelse 
Området ligger inom ett område med risk för olyckor med farligt gods på väg 202, därför 
får marken inte utformas för stadigvarande vistelse. Med stadigvarande vistelse avses att 
personer vistas på platsen mer än tillfälligt och uppehåller sig på platsen under en längre 
period. 
 
Egenskapsbestämmelse m2 - Markplanering, bebyggelse och genomförande av exploatering inom området får 
inte innebära en otillåten spridning av PFAS från området. 
Bestämmelsen syftar till att göra marken lämplig för mindre känslig markanvändning med 
anledning av förekomsten av PFAS inom och intill delområdet. Vid ett genomförande av 
detaljplanen med byggnation och markanläggningar behöver det säkerställas att det inte 
skapas en otillåten spridning av PFAS. Se även egenskapsbestämmelse a3. 
 
Egenskapsbestämmelse m3 - Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska förstärkningsarbeten 
genomföras för att säkra E20s totalstabilitet genom att en avskärande fyllning utförs längs 
planområdesgräns. Åtgärden ska utföras med etappvis schakt och fyllning, längs aktuell sträcka, ner till 
fast lagrad friktionsjord. 
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa E20s totalstabilitet. 
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Egenskapsbestämmelse m4 - Innan exploateringsarbeten påbörjas ska geotekniska förstärkningsarbeten 
genomföras för att säkra E20s totalstabilitet. Förstärkning utförs med tillfällig konsolspont (eller likvärdig 
lösning) längs planområdesgräns, inom tillfällig spont ska etappvis schakt och fyllning, längs aktuell 
sträcka, ner till fast lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av den avskärande fyllningen ska tillfällig 
spont avlägsnas.  
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa E20s totalstabilitet. 
 
 
Utnyttjandegrad 
Egenskapsbestämmelse e1 - Största byggnadsarea är 670 000 m² 
Planen möjliggör sammanlagt högst 67 hektar byggnadsarea inom planområdet. Det ger 
förutsättningar för olika typer av ytkrävande industriverksamheter och motsvarar cirka 47% 
av planområdets totala yta. Utnyttjandegraden möjliggör en god disponering av 
planområdet och säkerställer att yta för bland annat hantering av dagvatten, parkering, 
angöring och rening av dagvatten inryms inom området. Kommunen bedömer att 
regleringen av utnyttjandegrad främjar en ändamålsenlig struktur. 
 
Ändrad lovplikt  
Egenskapsbestämmelse a2 - Bygglov krävs inte för plank samt skyltar utan belysning. Bestämmelsen 
gäller under detaljplanens genomförandetid 
I syfte att underlätta lovhantering och en snabb utbyggnad av området krävs inte 
bygglov för dessa anläggningar. Bestämmelsen gäller under detaljplanens 
genomförandetid som är 7 år.  
 
Villkor för startbesked 
Egenskapsbestämmelse a3 - Startbesked får inte ges innan markens lämplighet för bebyggelse har 
säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts eller skydds- och säkerhetsåtgärder har kommit till 
stånd 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnation och markarbeten inom delområdet 
inte sker innan marken har gjorts lämplig för mindre känslig markanvändning med avseende 
föroreningar. Se även skyddsbestämmelse m2. Vid ett genomförande av detaljplanen med 
byggnation och markanläggningar behöver det säkerställas att det inte sker en otillåten 
spridning av PFAS. 
 
 
Höjd på byggnadsverk 
Egenskapsbestämmelse h1 - Högsta nockhöjd är angivet i meter över angivet nollplan 
Föreslagen nockhöjd motiveras av planförslagets syfte att möjliggöra tung industri med 
möjlighet till snabb omställning av höjd och placering av byggnader inom planområdet. 
Högsta nockhöjd inom den centrala delen av området är satt till + 130 meter över angivet 
nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 45 till 58 meter höga jämfört med i dagens 
marknivåer i omgivningen. I sydvästra respektive östra delen av planområdet sätts högsta 
nockhöjd till + 100 meter över angivet nollplan vilket möjliggör byggnader som är cirka 25 
meter höga jämfört med i dagens marknivåer i omgivningen. Höjdregleringen bedöms som 
lämplig utifrån påverkan på landskapsbilden samt behovet av en flexibel placering av höga 
byggnader. Kommunen bedömer att påverkan på landskapsbilden är acceptabel. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden är 7 år. 
Genomförandetiden är 7 år från det att detaljplanen fått laga kraft. 
 
 
 
 

Förutsättningar och överväganden 

Nedan redovisas planområdets befintliga förutsättningar och kommunens bedömning av 
den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 2 kapitlet plan och 
bygglagen (2010:900), enskilda intressen och föreslagen markanvändning. 
 
 
 
Riksintressen 

Föreslaget planområde berörs av riksintresse för kommunikationer. I övrigt bedöms 
planförslaget inte påverka några andra riksintressen. 
 
 
Riksintresse för kommunikationer 

I miljöbalkens tredje kapitel regleras vilka värden som är av nationellt intresse att bevara. 
Lagen innebär att ett så kallat riksintresseanspråk som ska beaktas vid all planering 
enligt plan- och bygglagen. Vid detaljplanering inom eller i nära anslutning till ett utpekat 
riksintresseanspråk ska kommunen göra en bedömning om detaljplanens genomförande 
riskerar att påverka riksintresset. 
 
Planförslaget gränsar i väst till E20 som är utpekat riksintresse för kommunikationer. 
Åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av vägen är inte förenligt med 
riksintresset. 
 
Trafikverket planerar för ombyggnation av E20 förbi Mariestad och har tagit fram 
vägplaner för projektet. Byggnationen är planerade att påbörjas 2024 och pågå till 2027. 
Aktuell sträcka förbi planområdet berörs av vägplan E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg - 
Muggebo samt E20 förbi Mariestad, delen Muggebo - Tjos. I vägplanerna avgränsas 
vägområdet. För sträckan förbi Bångahangens deponi och återvinningscentral flyttas E20 
väster ut föreslås ny sträckning av E20 som går närmare Bångahagen än befintlig sträckning.     
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Karta som illustrerar E20s nya sträckning i svart i förhållande till dagens sträckning i rött samt plangräns 
med streckad linje.       
 
Planområdets gräns mot E20 går cirka 30 meter från E20 nuvarande vägbana samt 50 till 30 
meter från Brodderuds trafikplats. Det innebär att planområdet har en god distans till både 
nuvarande och planerad vägsträckning. Avgränsningen är framtagen i dialog med 
Trafikverket. 
 
 
Bedömning 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär negativ påverkan 
för riksintresset. 
 
 
 
Miljökvalitetsnormer 

 
En dagvattenutredning har tagits fram för att visa på hur en exploatering av området 
påverkar dagvattenavrinningen och redovisar vilka reningsåtgärder som skulle kunna vara 
aktuella. För mer utförlig information hänvisas till den bilagda utredningen.  
 
I nuläget är belastningen på respektive recipient från planområdet förhållandevis liten. 
Åkermarken bidrar till visst näringsläckage och markavattningsföretagen har viss påverkan 
på flödesregimen för Tidan. Tidan är en klassad ytvattenförekomst, EU-CD SE650558-
138755, med fastslagna miljökvalitetsnormer. Tidan uppnår ej god status bl.a. med avseende 
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på kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel samt PFOS (perfluoroktansulfonsyra) 
(VISS 2023). Avståndet mellan planområdet och Tidan är ca 3 km.  
 
Utredningen visar att exploatering enligt planförslaget 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.  
 
Föroreningsberäkningarna är gjorda för det nordöstra avrinningsområdet som avvattnas till 
Mariestadssjön samt det sydöstra som avvattnas till Tidan. Dagvattenutredningen utgår från 
generella föroreningsvärden för exploateringstypen industri. De faktiska värdena är 
beroende av vilken typ av industriverksamhet som etableras. Riktvärdena för 
föroreningshalter i dagvatten är tagna från Göteborgs stads riktvärden för utsläpp av 
förorenat dagvatten. Dagvatten som har lägre föroreningshalter kan i de flesta fall släppas 
till ett känsligt vattendrag. Efter rening i föreslagna sedimentationsdammar beräknas de 
flesta analyserade föroreningshalter underskrida riktvärdena. Efter rening överskrids enligt 
beräkning föroreningshalterna för fosfor, koppar och zink.  
 

 
Tabell med resultat för föroreningsmängder och föroreningshalter från avrinningsområde i utgående dagvatten 
före och efter exploatering inklusive rening från detaljplanens dagvattenutredning. Föroreningshalter i rött > 
riktvärden 
 
En särskild fråga rör sumpskogsområdet inom den sydvästra delen av planområdet, längs 
med E20. Området är påverkat av rester från brandsläckningskemikalier (perflorerade 
ämnen, PFAS) som använts vid en trafikolycka 2003. Den kompletterande miljötekniska 
markundersökning som utförts av Sweco har identifierat högre halter av PFAS inom ett 
mindre källområde vid E20 som ligger delvis innanför planområdet samt måttliga till låga 
halter inom övriga sumpskogen. Sumpskogen bidrar med ett litet tillskott av PFAS till Tidan 
via diken och åkerdräneringar.   
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Miljökvalitetsnormer i vattenförekomsterna får inte påverkas på ett otillåtet sätt. Vidare 
behöver en lösning tas fram för dagvattenrening som är anpassad för verksamheten och 
utformningen av området.  
 
Dagvattenutredningen bedömer att Natura 2000-omådet Ekudden ligger allt för långt 
nedströms för att kunna påverkas av dagvattnet från området.  
 
 
Luft 

Trafikalstring  
En utredning av trafikalstringens påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för luft har 
genomförts av Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Spridningsberäkningar 
samt prognos för 2040 för kväveoxider och pm10 för det planerade området har 
genomförts. Den visar att halterna för partiklar ligger under MKN för medelvärde och dygn 
nu och år 2040. I dagsläget ligger halterna för kväveoxider under MKN för medelvärde, 
dygn och timma. År 2040 visar blir halterna ytterligare lägre enligt utredningen och 
utbyggnaden av området innebär inga problem vad gäller halterna i luft av kväveoxider. 
 
Verksamhet  
Planen reglerar inte vilken typ av industriverksamhet som får uppföras inom området 
därav är det inte möjligt att redogöra för verksamhetens påverkan på luft i processen 
med framtagandet av detaljplan. Tillkommande industriverksamhet kommer att kräva 
miljötillstånd och krav på redovisning av verksamhetens påverkan på luft ställs i 
tillståndsprocessen. Den tilltänkta verksamheten med produktion av battericeller kan 
vara jämförbar med tillverkningen av litiumjonbatterier i Skellefteå där en utredning 
visade på vissa utsläpp i form av partiklar med och utan metallinnehåll, flyktiga 
organiska kolväten, lösningsmedlet N-metyl-2-pyrrolidone (NMP) vätgas och 
ammoniak. Den samlade bedömningen var emellertid att etableringen inte skulle 
medföra en betydande påverkan på luftkvaliteten (MKN avseende NO₂), samt 
lukttrösklar eller hygieniska gränsvärden avseende VOC. Partikelhalterna kring 
verksamheten väntades inte överskrida några miljökvalitetsnormer om rening installeras.  
 
 
Bedömning 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte innebär att vattenmiljön i 
Tidan och Vänern försämras på ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att uppnå 
gällande miljökvalitetsnormer, förutsatt att dagvatten renas. Dagvattenutredningen redovisar 
principer för hur reningen kan uppnås genom till exempel sedimentationsdammar.  
Vid exploatering av sumpskogen får en otillåten spridning av föroreningar med PFAS från 
området inte ske. Detta regleras genom planbestämmelserna m2 och a3 på plankarta.  
 
Luftutredningen visar att planförslaget inte innebär en risk för att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids genom ökad trafikalstring. 
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Naturvärden 

Planområdet präglas av åkermarker i norr och öster och skogsmark i söder och väster. I 
sydväst dominerar barrskog och öster om Korstorp finns ett större område med 
blandlövskog. I området finns några mindre vattensamlingar. Området är relativt flackt med 
få större höjdområden. 
 
Stora delar i södra och sydvästra delen av planområdet är idag brukad skogsmark med 
trakthyggesbrukad skog. Under vintern 2022 har ett område slutavverkats i den nordöstra 
delen. Den barrdominerade skogsmarken består av en blandning av hyggen till skog av 
slutavverkningsålder, dock saknas gamla skogsbestånd. Den gamla lövmarken öster om 
Korstorp har sedan ett antal decennier ej brukats.  
 
Stora delar i norr, nordväst och nordost utgörs av brukade åkrar. I de centrala delarna av 
inventeringsområdet finns bebyggelse hörande till Korstorp med trädgård, gårdsmiljöer, 
lador och ladugårdar. Tomtmark med bebyggelse finns också vid Stora Sumpen, Skogsbo, 
Sventorp och Lindesberg. I området finns ett par dammar varav den största finns cirka 300 
meter nordost om Korstorp. En väg löper genom området från länsväg 202 förbi Korstorp 
mot Borrud och Ullervad. I övrigt tangerar inventeringsområdet en mindre grusväg i 
sydväst. 
 
Naturvärdesinventeringar av planområdet har utförts under 2021 respektive 2022. Totalt 
identifierades 34 naturvärdesobjekt om sammanlagt cirka33hektar (siffrorna på kartan 
hänvisar till biotopangivelser i artskyddsutredningen, samma siffra kan avse olika objekt 
med liknande biotop). Cirka 14 hektar utgörs av objekt med högt naturvärde (klass II), 5 
medpåtagligt naturvärde(klass III) och 14 med visst naturvärde(klass IV). Inga objekt 
förekommer med högsta naturvärde (klass I). 
 
Åkerlandskapet mellan Brodderud och Brostorp har avgränsats som landskapsobjekt med 
särskilda värden främst för fågellivet. Värdena for biologisk mångfald är främst knutna till 
lövskog med ursprung i odlingslandskapet nordost om Korstorps gård, mindre områden 
med orörda sumpskogar samt artrika miljöer utmed vägen in till Korstorp. En anlagd, fiskfri 
damm nordost om Korstorp, inne i det stora lövskogsbeståndet, har stora värden genom sin 
förekomst av groddjur. Naturvärden finns också i gårdsmiljöerna vid Korstorp samt på 
vissa åkerholmar. I de östra delarna finns några mindre områden med rikligare förekomster 
av hävdgynnad flora, en del av dessa på gammal åkermark där gräsmarksväxter etablerat sig. 
Ett stort antal småbiotoper i åkermarkerna i de norra och nordöstra delarna omfattas av det 
generella biotopskyddet. Främst är det diken (ingår i småvatten), åkerholmar och 
odlingsrösen. Merparten av dikena inom jordbruksmarken är uttorkade stora delar av 
året och ersatta av täckdiken. Se genomförda naturvärdesinventeringar för mer 
detaljerad information och kartor. 
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Naturvärdesobjekt inom och intill planområdet. Siffror visar ID i biotopbeskrivning i 
artskyddsutredningen. 
 

Generella biotopskydd 

Naturvärdesinventeringarna har identifierat områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Sammantaget finns inom planområdet 83 generella biotopskydd fördelade 
på två alléer, 30 öppna diken, 27 odlingsrösen och 18 åkerholmar. Dispens från generella 
biotopskydd kan lämnas om särskilda skäl föreligger och dispens lämnas av länsstyrelsen. 
Rapporten Kompensationsåtgärder för generella biotopskydd har identifierat möjligheter till 
kompensation för de generella biotopskydden. Det bedöms finnas förutsättningar för en 
exploatör att genomföra åtgärder som påverkar de generella biotopskydden, dock efter att 
beviljad dispens erhållits om desamma.  
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Generella biotopskydd inom detaljplanen. 
 
 
 
Skyddade arter 

Ett flertal ekologiska inventeringar har utförts inom planområdet. Dessa visar att 
utredningsområdet hyser livsmiljöer åt 48 skyddade och fridlysta arter upptagna i 
artskyddsförordningen (ASF 2007:845). En artskyddsutredning har genomförts i syfte att 
bedöma vilka av dessa arter som riskerar påverkas negativt av detaljplanen, vilken del av 
artskyddet som aktualiseras för respektive art samt möjligheter till skyddsåtgärder och om 
dispens behöver sökas hos länsstyrelsen.  
 
Bedömningen i artskyddsutredningen är att ett genomförande av detaljplanen 
kommer skapa effekter genom förlust av livsmiljöer för strikt skyddade arter och 
nationellt fridlysta arter identifierade inom planområdet. Detta innebär att 
förbuden i artskyddsförordningens 6§, 8§, 4§ och 4a§ riskerar aktualiseras. 
Utredningen visar att det genom olika skyddsåtgärder, såsom tidsrestriktioner och 
säkerställandet av livsmiljöer utanför planområdet, finns möjlighet för respektive 
art att långsiktigt finnas kvar i närområdet. Givet att skyddsåtgärder vidtas i 
lämplig omfattning minskar planens negativa konsekvenser på naturvärden. 
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Bedömningen är att ett ianspråktagande av planområdet kan genomföras utifrån 
ett artskyddsperspektiv. Rekommenderade skyddsåtgärder i utredningen är 
baserade på nuvarande kunskapsunderlag och kompletterande inventeringar och 
analyser kan resultera i andra skyddsåtgärder. De slutliga skyddsåtgärderna regleras 
inte detaljplanen utan i samband med andra processer för verksamheter eller 
åtgärder inom detaljplaneområdet. 

 
Det finns 15 nationellt fridlysta arter i detaljplaneområdet, inom artgrupperna groddjur, 
kräldjur och växter. Dessa omfattas av 6§ och 8§ artskyddsförordningen. Vidare finns det 
33 strikt skyddade arter i eller i nära anslutning till detaljplanområdet, inom artgrupperna 
groddjur, insekter, fåglar och fladdermöss. Dessa omfattas av 4§ och 4a§ 
artskyddsförordningen och är tillika de arter som är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv 
eller fågeldirektiv. För nationellt fridlysta arter är det förbjudet att samla in, skada eller döda 
individer. För de strikt skyddade arterna, exklusive fåglar, är det dessutom bland annat 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser. För fåglar 
gäller i stället att det är förbjudet att störa dem på ett sådant sätt att det försvårar för 
arternas möjligheter att bibehålla populationen på en tillfredsställande nivå eller möjligheten 
att återupprätta populationen till den nivån.  
 
Av de 48 identifierade och analyserade arter riskerar 44 att skadas eller dödas vid ett 
genomförande av detaljplanen om inga skyddsåtgärder vidtas. För att undvika denna 
påverkan rekommenderas tidsrestriktioner för utförandet av exploatering av olika typer av 
biotoper. Exempelvis bör avverkning ej utföras under tiden för fåglars häckning, gamla 
byggnader bör inte rivas när fåglar och fladdermöss nyttjar dessa för häckning eller 
sommarkolonier och reproduktionsområden för groddjur (småvatten) får ej förstöras under 
tiden för lek och yngeluppväxt. Utöver tidsrestriktioner rekommenderas ytterligare 
skyddsåtgärder genom flytt av arter (en åtgärd som är dispenspliktig), dels i syfte att minska 
risken att skada eller döda individer, dels för att inte påverka arten i sådan omfattning att 
dess gynnsamma bevarandestatus riskerar försämras. Flytt av arter gäller främst groddjur 
och växter. 
 
Utan skyddsåtgärder skulle ett genomförande av detaljplanen riskera att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) för nio av de strikt skyddade arterna (större 
vattensalamander, åkergroda samt sju arter av fladdermöss). Därtill bedöms det uppstå 
sådan störning att fyra av fågelarterna (spillkråka, talltita, tornseglare, stare) kommer få 
försvårande möjligheter att bibehålla den lokala populationen på en tillfredsställande nivå 
eller möjligheten att återupprätta populationen till den nivån.  
 
Upprätthållande av KEF samt fortsatt möjlighet för fåglarna att bibehålla sin population på 
en tillfredställande nivå bedöms kräva skyddsåtgärder. Exempelvis bör nyanläggning av 
funktionella våtmarker utföras, för grod- och kräldjur i allmänhet och större 
vattensalamander och åkergroda i synnerhet. Exploatören har sökt och erhålligt dispens 
enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen (2007:845) för att fånga och samla in amfibier 
och citronfläckad kärrtrollslända samt för att, i de fall det ej kan undvikas, skada eller döda 
enstaka exemplar av arterna större vattensalamander, åkergroda och citronfläckad 
kärrtrollslända. De insamlade amfibierna och kärrtrollslända ska flyttas till nya livsmiljöer 
sydöst om planområdet under våren 2023. Utöver detta behöver även tillgång på livsmiljö 
med rätt biotopkvalitéer säkerställas för spillkråka och talltita (flerskiktad barrskog med stort 



Granskningshandling  Sida 23 (80) 

 

inslag av död ved och äldre tall och asp). För tornseglare, stare och de sju arterna 
fladdermöss som berörs krävs skyddsåtgärder som upprätthåller arternas 
fortplantningsområden och viloplatser. Här rekommenderas montering av ett stort antal 
holkar, designade för respektive art och monterade på rätt plats i rätt biotop utanför 
planområdet.  
 
Bedömning  

Artskyddsutredningens bedömning är att det finns möjligheter till skyddsåtgärder och 
kompensationsåtgärder kopplade till skyddade arter och behov av dispenser vid ett 
genomförande av detaljplanen. Bedömningen är därmed att en exploatering av planområdet 
kan genomföras utifrån ett artskyddsperspektiv. Utredningen Kompensationsåtgärder för generella 
biotopskydd visar även att det finns förutsättningar att få dispens från biotopskydd. Dispens 
som krävs för flytt av groddjur och citronfläckig kärrtrollslända har erhållits.  
 
Åtgärder för att undvika respektive att minska påverkan på generella biotopskydd samt 
påverkan på skyddade arter som har undersökts: 

• Minska planområdet och ej planlägga delar som berörs av biotopskydd och 
artskydd. 

• Skydda områden som berörs av generella biotopskydd samt artskydd genom att inte 
tillåta bebyggelse, hårdgöring alternativt planlägga som natur eller park. 

 
En minskning av planområdet innebär att ytkraven för etableringar av den här omfattningen 
inte uppfylls. På samma sätt innebär skydd genom att inte tillåta byggrätt och hårdgöring 
genom planläggning som natur eller park en stor begränsning av möjligheten att anpassa 
placering av byggnader och kringytor för verksamhetens behov med risk för att försvåra 
eller omöjliggöra en etablering men även möjligheten för etableringen att anpassas till den 
snabba utvecklingen av metoder och anpassningar.  
 
De skyddade arterna för vilka ett genomförande av planen kan utlösa krav på 
dispensansökan finns främst inom de biotopskyddade områdena men även i 
naturvärdesobjekt med höga naturvärden. Ett flertal biotopskyddade objekt och andra 
områden med höga naturvärden ligger centralt i planområdet och omöjliggör en rationell 
placering av etableringen om de skyddas av planbestämmelser. Det finns även 
naturvärdesobjekt och skyddade arter i planområdets utkant. Även skydd genom 
planbestämmelser eller minskning av planområdet på dessa platser innebär ett försvårande 
av exploatering av området i och med begränsningen av placering av byggnader och 
kringytor för verksamhetens behov. 
 
Kommunen bedömer att detaljplanen behöver omfatta planlagt område samt medge en 
relativt fri placering av byggnader för att detaljplanens syfte ska uppnås och att det allmänna 
samt enskilda intresset av industrietableringen väger tyngre än det allmänna intresset av att 
undanta befintliga miljöer med höga naturvärden från området. 
 
Det generella biotopskyddet samt artskyddsförordningen innebär att planens negativa 
påverkan på naturvärden minskar eftersom ett genomförande av planen är förknippat med 
vissa krav på kompensations- och skyddsåtgärder i samband med tillstånd och dispenser. 
Med åtgärderna som är exemplifierade i artskyddsutredningen finns möjlighet för respektive 
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art att långsiktigt finnas kvar i närområdet. Dispenser för påverkan på skyddade arter och 
skyddade biotoper prövas av Länsstyrelsen.  
 
Kommunen bedömer att det allmänna intresset av utvecklingen med storskalig industri på 
platsen är mycket stort med anledning av de stora positiva effekterna för kommunens och 
regionens utveckling i form av det stora antalet arbetstillfällen och den omfattande tillväxt 
som planläggningen möjliggör. Planläggningen innebär även en möjlighet att bidra till den 
industriella förnyelsen för ett klimatneutralt samhälle genom att möjliggöra verksamheter så 
som den planerade battericellsfabriken. Naturvärdena inom området bedöms som stora 
men kommunens bedömning är att det stora allmänna intresset av att planlägga för industri 
är större än det allmänna intresset av bevara naturvärdena inom området. 
 
 
 
Ekosystemtjänster  
 
Utredningen av ekosystemtjänster inom detaljplaneområdet har identifierat följande 
ekosystemtjänster: flödesreglering med påtaglig betydelse ur ett regionalt perspektiv och viss 
betydelse ur ett nationellt perspektiv; pollinering med påtaglig betydelse ur ett regionalt 
perspektiv och av viss betydelse ur ett nationellt perspektiv; rekreation och hälsa med 
påtaglig betydelse både ur ett regionalt och nationellt perspektiv; matproduktion med 
påtaglig betydelse för matproduktion ur ett regionalt och nationellt perspektiv; 
virkesproduktion med ett visst värde både ur ett regionalt och nationellt perspektiv.  
 
PM Ekosystemtjänster beskriver möjliga kompensationsåtgärder utanför planområdet så 
som; anläggning av nya våtmarker; återuppta hävd på närliggande gamla slåttermarker; öka 
möjligheter för människor att upptäcka och besöka platser i närområdet för rekreation; 
stötta utveckling av produktionshöjande åtgärder på närliggande jordbruksmark eller att 
återanvända matjorden i återställning av jordbruksmark respektive översyn och uppdatering 
av kommunens skogsbruksplan för att långsiktigt säkra virkesproduktion i det egna 
skogsbruket.  
 
Detaljplanen reglerar inte kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster.  
I samband med planering och utveckling av industriområdet bör exploatören i tidigt 
planeringsstadium beakta möjligheter att integrera ekosystemtjänster. Integrering av vissa 
ekosystemtjänster kan ske genom att man till exempel bygger in gröna väggar och tak 
(vegetation) på byggnader samt planterar träd som kan ge krontäckning över hårdgjorda 
ytor.  

 
Bedömning 

Kommunens bedömning är att intresset av att möjliggöra industriverksamheten väger 
tyngre än att bevara ekosystemtjänsterna inom planområdet. Åtgärder i samband med 
dispenser för biotopskydd och skyddsåtgärder för fridlysta och skyddade arter kan även 
innebära en viss kompensation för vissa typer av ekosystemtjänster så som biologisk 
mångfald och till viss del även pollinering. 
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Klimatanpassning 

I ett förändrat klimat förväntas både ett varmare klimat med fler värmeböljor och fler 
skyfall. Detaljplanen möjliggör stora takytor och stora hårdgjorda ytor. I planeringen av 
industriområdet bör utformningen anpassas till ett förändrat klimat genom till exempel 
att inkludera träd och grönska vilket kan milda värme-ö-effekter samt fördröja 
dagvatten. Detta regleras inte av detaljplanen. Exploateringen ska även utformas för att 
klara skyfall utan oacceptabla skador samt klara framkomlighet för räddningstjänsten. 
 
 
Skogs- och jordbruksmark 

Planområdet omfattar cirka 144 hektar varav cirka 60 hektar utgörs av jordbruksmark. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 4 § MB och får endast ianspråktas 
för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annan plats. Inom 
området finns även produktionsskog. 
 
Bedömning 

En lokaliseringsutredning har tagits fram som analyserar den aktuella platsen samt flera 
andra inom angränsande kommuner och Mariestads kommun. Den visar att planen utgör 
ett väsentligt samhällsintresse samt att behovet av detta inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk i Mariestads 
kommun eller angränsande kommuner. Detta motiverar att brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk. Vidare bedömer kommunen att det väsentliga samhällsintresset motiverar 
ianspråktagandet av produktionsskog. 
 
 
 
Kulturmiljövärden 

Kulturmiljöutredningen bedömer att ett genomförande av planen som helhet innebär stora 
negativa konsekvenser för kulturlandskapet i form av visuell påverkan, barriäreffekter i 
landskapet och då värden som vittnar om landskapets agrarhistoriska utveckling och 
bebyggelsestruktur kommer att försvinna. 
 
De negativa effekterna består i att det läsbara kulturarvet i form av dåtidens strukturer, och 
som fortfarande är en del av det samtida landskapet, kommer att försvinna och 
kulturlandskapets upplevelsemässiga värden går förlorade. Efter ett genomförande av 
planen kommer det vara svårare att förstå hur människor har bosatt sig, levt i och använt 
landskapet. Bebyggelsemiljöerna Korstorp och Ramslåttern har tillsammans ingått i 
landskapsbilden sedan lång tid tillbaka. Konsekvensen blir att landskapets kulturhistoriska 
värden försvinner då samband mellan gårdarna bryts och läsbarheten av äldre gårdars 
placering och den agrarhistoriska utvecklingen i landskapet försvinner. 
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De negativa konsekvenserna kan bli mindre om den nya bebyggelsen anpassas till 
landskapet och omgivningen genom att till exempel bryta upp byggnaderna i flera, 
anpassa höjdsättningen av byggnader, terrängmodellering, återplantering och bevarande 
av randvegetation i syfte att minska det visuella intrycket av den storskaliga bebyggelsen.   
Om exempelvis kantzonerna med skog och vegetation bibehålls bedöms konsekvenserna i 
syd, sydväst och östra delen bedöms bli måttliga till stora. 
 
Då de båda gårdsmiljöerna Korstorp och Ramslåttern har bedömts inneha ett mycket stort 
kulturhistoriskt värde blir konsekvenserna stora av att de försvinner vid ett genomförande 
av planen.  
 
 

     
Modellbilder från kulturmiljöutredningen som illustrerar byggrättens potentiella påverkan på 
landskapet i norr. Vy från väg 202 väster ut (vy 1 i utredningen).  
 

  
Modellbilder från kulturmiljöutredningen som illustrerar byggrättens potentiella påverkan på 
landskapet sett söderifrån på E20 (vy 5 i utredningen).  
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Vyerna för redovisade modellbilder är markerade i svart samt med siffra. 
 
 
Bedömning 

Kommunen bedömer att det allmänna intresset av utvecklingen med storskalig industri på 
platsen är mycket stort med anledning av de stora positiva effekterna för kommunens och 
regionens utveckling i form av det stora antalet arbetstillfällen och den omfattande tillväxt 
som planläggningen möjliggör. Planläggningen innebär även en möjlighet att bidra till den 
industriella förnyelsen för ett klimatneutralt samhälle genom att möjliggöra verksamheter så 
som den planerade battericellsfabriken. Värdet av kulturmiljön bedöms i 
kulturmiljöutredningen som stort men kommunens bedömning är att det stora allmänna 
intresset av att planlägga för industri är större än det allmänna intresset av bevara 
kulturmiljön. Vidare bedömer kommunen att möjligheterna till reglering av anpassning för 
att i högre grad anpassa bebyggelsen till landskapet och omgivningen genom att till exempel 
bryta upp byggnaderna i flera, anpassa höjdsättningen av byggnader eller bevara 
randvegetation inte är möjliga på grund av industrins behov av flexibilitet i placering och 
höjdsättning av byggnader inom området.   
 
 
Landskapsbild 

Landskapsbilden i närområdet kommer att påverkas av den tillåtna byggrätten. Vilken 
den slutliga påverkan blir är beroende av hur byggrätten utnyttjas och hur byggnaderna 
placeras. Analyserna av påverkan på landskapsbild är genomförda utifrån ett högsta 
utnyttjande av byggnadshöjd och närmsta placering i förhållande till den del av 
landskapsbilden som undersöks. Kulturmiljöutredningen har analyserat påverkan på 
landskapsbilden som ett allmänt intresse. Utredningen bedömer att de tillåtande 
byggrätterna kan innebära stora negativa konsekvenser för landskapets 
upplevelsemässiga värden i det öppna odlingslandskapet i norr och nordväst, medan 
konsekvenserna i syd, sydväst och östra delen bedöms bli måttliga till stora beroende på 
om kantzonerna (planområdets yttre delar) med skog och vegetation bibehålls. 

Vy 5             

Vy 1 
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Kommunen har även beställt kompletterande fotomontage i syfte att redovisa påverkan 
på närliggande områden med bostäder. Fotomontagen visar på byggnadernas potentiella 
synlighet från närliggande platser med bostäder. Varje enskild vy är redovisad med en 
maximalt utnyttjad byggrätt med en placering som skulle kunna orsaka störst påverkan. 
Den faktiska bebyggelsen kan komma att variera i höjd och placeras på annat sätt inom 
området och då kan den visuella påverkan minska. För att se all vyer hänvisas till den 
separata sammanställningen av fotomontage. 
 
För fastigheter inom Suntorpsområdet respektive fastigheter längs med norra delen av 
väg 2959 samt invid trafikplats Brodderud bedömer kommunen att den visuella 
påverkan blir medelstor till stor vid ett fullt utnyttjande av byggrätten. Byggrätten ger 
störst visuell påverkan i norr mot väg 202. Nedan redovisas bilder på hur det ser ut idag 
samt hur samma vy ser ut med ett montage av fullt utnyttjad byggrätt. 
 
 

  
Fotomontage vy B visar den potentiella förändringen av landskapsbilden vid väg 2959 nära korsningen 
med väg 202 sett väster ut.  
 
  

  
Fotomontage vy C visar den potentiella förändringen av landskapsbilden vid Anderstorp öster om 
planområdet.  
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Fotomontage vy D visar den potentiella förändringen av landskapsbilden vid Sandtorp och Gustavsberg 
öster om planområdet.  
 
 

  
Fotomontage vy E visar den potentiella förändringen av landskapsbilden vid del av Suntorp (nära 
Torbjörnsäng). 
 

  
 Fotomontage vy G visar den potentiella förändringen av landskapsbilden vid del av Suntorp. 
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Närliggande områden med bostäder med stor till medelstor påverkan på närboendes utsikt är 
markerade med röd streckad linje. Platser för redovisade fotomontage markerade med svart linje. 
 
 
Bedömning 

Kommunen bedömer att det allmänna intresset av ny storskalig industri inom 
planområdet väger tyngre än den negativa påverkan på det allmänna intresset av en 
opåverkad landskapsbild samt det enskilda intresset av en opåverkad landskapsbild. 
Potentiell påverkan på utsikt för berörda bostadsfastigheter är i vissa fall stor, dock 
påverkas inte alla vyer från respektive bostad. Kommunen bedömer att den negativa 
påverkan på utsikt inte är av sådan omfattning att det utgör en betydande olägenhet 
samt att intresset av planen väger tyngre än det enskilda intresset att inte få en försämrad 
utsikt. 
 
 
 
Arkeologi  

En arkeologisk utredning steg 2 har genomförts för planområdet på uppdrag av 
Länsstyrelsen. Området har tidigare varit del av en arkeologisk utredning steg 1, utförd av 
Västergötlands museum. Utredningsområdet var indelat i tre ytor av delvis olika karaktär (se 
karta). Yta 1 består till stor del av åkermark, yta 2 av våtmark och moränåsar medan yta 3 
huvudsakligen utgörs av åkermark men med ett betydande inslag av äldre hagmark. 
Sedan den tidigare arkeologiska utredningen fanns det en lämning registrerad inom yta 3, en 
historisk husgrund registrerad som L1959:3247 och bedömd som övrig kulturhistorisk 
lämning. Den arkeologiska utredningen steg 2 resulterade i att 49 lämningar noterades. Av 

B 

C 

D 

E G 
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dessa kom dock elva att ingå i by-/gårdstomten, L2022:3286, varför det totala antalet 
nyregistrerade lämningar i Kulturmiljöregistret är 38. 
 
Yta 1 
Inom yta 1 framkom tre lämningar, en kokgrop och två röjningsrösen. Kokgropen 
bedömdes som fornlämning och de två röjningsrösena som övriga kulturhistoriska 
lämningar. 
 
Yta 2 
Inga lämningar registrerades inom denna yta. 
 
Yta 3 
Inom yta 3 framkom 35 lämningar, i form av en by-/gårdstomt, tre härdar, en 
blästbrukslämning, en hägnad, en vägbank, ett dike samt 27 röjningsrösen. Inom ytan fanns 
även den tidigare registrerade husgrunden. Totalt inom ytan finns därmed 36 lämningar. 
Fem av dessa är fornlämningar och resterande övriga kulturhistoriska lämningar. 
 

 
Karta över de tre utredningsytorna inom området. 
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Karta med fornlämningar (röda) och kulturhistoriska lämningar (blå). 
 
I rapporten anges att de fornlämningar som framkom bör förundersökas om de berörs av 
de framtida planerna. Berörda fornlämningar är: 

• L2022:3288, Kokgrop, belägen inom yta 1. Även något av röjningsrösena bör ingå i 
ett förundersökningsuppdrag. 

 
• L2022:3286, By-/gårdstomt. Även några av röjningsrösena bör ingå i ett förunder-

sökningsuppdrag. 
 

• L2022:3287, Härd. 
 

• L2022:3290, Blästbrukslämning. 
 

• L2022:3291, Härd. 
 

• L2022:3292, Härd. 
 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
(MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen. 
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Bedömning 

Kommunen bedömer att det stora allmänna intresset av planläggningen för industri samt att 
möjliggöra en effektiv utformning av industrianläggningen väger tyngre än intresset av att 
utforma planen för att skydda fornlämningarna utifrån nuvarande kunskap om lämningarna. 
Av vad som hittills framkommit i den arkeologiska utredningen är kommunens bedömning 
att fornlämningarna inte har högt bevarandevärde. Kommunen har sökt tillstånd för 
ingrepp i fornlämningarna i syfte att ta bort dem. Tillståndet är förenat med en 
förundersökning i syfte att förbereda ett borttagande av lämningarna. Förundersökningen är 
planerad att påbörjas i mars 2023. Planen antas efter att ett resultat av förundersökningen av 
lämningarna föreligger. Senast efter att planen vinner laga kraft ska exploatören ansöka om 
slutligt borttagande av fornlämningarna. Exploatören kan ansöka om tillstånd för 
borttagande av fornlämningarna innan detaljplanen fått laga kraft, i sådant fall kommer 
länsstyrelsen villkora beslut om tillstånd med att detaljplanen fått laga kraft Detaljplanen 
innebär inte att ett tillstånd garanteras, detta avgörs av Länsstyrelsen vid ansökan.  
 
Kulturmiljöutredningen konstaterar att vid ett borttagande av fornlämningar kommer 
vetenskapligt värdefulla fynd och iakttagelser finns kvar för framtida studier, men samtidigt 
går värden förlorade genom att lämningarna aldrig mer kan studeras på plats i sitt ursprung-
liga geografiska sammanhang.  
 
 
 
Dagvatten 

En dagvattenutredning är framtagen för detaljplanen. Den redovisar möjlig hantering av 
dagvatten inom planen och konsekvenser vid ett fullt utnyttjande av byggrätt och högsta 
tillåten hårdgjord yta. En exploatering av området innebär behov av rening av dagvattnet 
innan avledning mot recipient, detta är beskrivet under rubriken Miljökvalitetsnormer, 
vatten. Planområdet avses inte upptas i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Avvattning 

Marken inom området är måttligt kuperad med två större definierade avrinningsområden, 
ett som avvattnas mot Tidan och ett som avvattnas mot Mariestadssjön (Vänern). 
Avvattningen till båda recipienterna går via markavvattningsföretag där det nordöstra 
avrinningsområdet når Vänern i norr om Säby och det sydvästra Tidan via Sandbäcken - 
Sund.  
 
På sin väg söderut mot Tidan passerar vattnet idag två markavvattningsanläggningar som 
benämns som dikningsföretag baserade på frivilliga överenskommelser (U1298 respektive 
U1798). Dagvatten från det sydvästra avrinningsområdet föreslås fortsatt avledas till Tidan 
men via en delvis ny sträckning som passerar området Sandbäcken på nordvästra sidan av 
E20 på kommunal mark. Den nya vattenvägen berör två dikningsföretag baserade på 
frivilliga överenskommelser, U 1298 (närmast Tidan) samt U 1337 (ett nordväst om E20).  
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Inriktning för vattenväg för dagvatten från planområdet mot Tidan. 
 
Norrut berörs tre fastställda dikningsföretag Brodderuds DF av år 1941, Ingaryd-Lövåses 
DF år 1953 och Hassle-Säby DF 1954 samt dessutom ett antal ej fastställda 
markavattningsföretag genom att samma dike utnyttjas. Del av jordbruksmarken i 
planområdets norra del ligger inom båtnadsområde för Brodderuds DF av år 1941. 
 

 
Läget för dikningsföretagets båtnadsområde och anläggningar enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län GIS-data 
med fastighetskartan (Lantmäteriet). 
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Kommunen avser att ansöka om omprövning av dikningsföretag Brodderuds DF i syfte att 
ändra båtnadsområdet samt andelarna i dikningsföretaget i syfte att skapa förutsättningar 
för att förändra dagvattenhanteringen inom området som berörs av detaljplanen. Norra 
delen av planområdet avses även i fortsättningen avvattnas via samma huvuddike som idag 
men anläggningarna tillhörande Brodderuds DF av år 1941 inom planområdet ska rivas. 
Andelarna i dikningsföretaget behöver justeras utifrån att förutsättningarna för avledning 
och fastighetsindelning förändras. Detta prövas av Mark- och miljödomstolen.  
 
 
Rening av dagvatten 

Planområdet utgör i nuläget en liten föroreningsbelastning till recipienterna Tidan och 
Mariestadssjön. Detaljplanen möjliggör industri vilket generellt kan medföra höga 
föroreningshalter. Därför krävs uppförande av anläggningar för rening utöver utjämning av 
dagvatten. I dagvattenutredningens förslag till dagvattenhantering finns två 
sedimentationsdammar för rening som placeras inom lågpunkten för respektive 
avrinningsområde. Se även rubrik Miljökvalitetsnormer, vatten. 
 
 
Fördröjning  

I nuläget består aktuellt område av naturmark, produktionsskog och åkermark. Planområdet 
belastas även av vatten uppströms från skogsmark sydöst om området. Högsta tillåtna andel 
hårdgjord yta är 90% vilket innebär att volymen dagvatten ökar jämfört med nuläget. 
 
Befintliga diken och trummor är inte tillräckliga för att kunna avleda dagvattnet från 
planområdet utan utjämning. Utjämningsanläggningar ska anordnas inom kvartersmarken. 
Dagvattenutredningen har beräknat utjämningsbehovet vid ett fullt utnyttjande av högsta 
tillåtna andel hårdgjord yta. Utjämningsbehovet är beräknat via rationella metoden och 
baseras på att 1500 l/s kan avledas från det nordöstra avrinningsområdet och 600 l/s från 
det sydvästra. Beräknade utjämningsvolymer gäller för ett nederbördstillfälle med en 
återkomsttid om 20 år. I detta maxscenario behöver en sammanlagd volym av 42 000 m³ 
fördröjas inom området, varav 29 000 m³ inom det nordöstra avrinningsområdet respektive 
13 000 m³ i det sydvästra avrinningsområdet. Vid en mindre hårdgöringsgrad av området 
behövs mindre fördröjningsvolymer. Därför är planbestämmelsen för dagvattenfördröjning 
formulerad utifrån att det ska finnas yta reserverad för fördröjning av 42 000 m³ vatten i 
syfte att säkerställa att planen ska kunna nyttjas fullt ut om området byggs ut etappvis.  
 
I dagvattenutredningen har ett exempel till dagvattenhantering utarbetats baserat på ett 
scenario för bebyggelsestruktur i syfte att belysa att det är möjligt att lösa 
dagvattenhantering på ett tillfredställande sätt.  
 
Den faktiska utformningen av dagvattenhanteringen åligger exploatören och kommer att 
anpassas till den bebyggelsestruktur och markplanering som utarbetas för verksamheten 
samt förutsättningarna för att avleda dagvatten.  
 
Vidare bedömer utredningen att flödesregimen i Tidan inte påverkas till följd av 
exploateringen. 
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Bedömning 

Kommunen bedömer att det finns förutsättningar för att skapa en god 
dagvattenhantering inom området samt att förutsättningar finns för bortledning av 
dagvattnet från området. På grund av områdets storlek och komplexitet i form av 
möjlighet till stora byggnader och hårdgjorda ytor är det viktigt att dagvattensystemet är 
med tidigt i exploatörens arbete med utformningen av området. 
 
 
 
Grundvatten 

De hydrogeologiska förutsättningarna och planens påverkan på hydrogeologin har 
utretts i PM Hydrogeologi (Sweco 2022). Nedanstående redogörelse redovisar 
huvuddragen i utredningens slutsatser samt kommunens ställningstagande. 
 
Yt- och grundvattenförhållanden 

Jordlagren i området är tunna och har förhållandevis låg vattenledningsförmåga och 
grundvattenströmningen bedöms i huvudsak följa markytans topografi. Grundvattnets 
ungefärliga strömningsriktning redovisas på karta nedan med blå pilar. Genom planområdet 
löper en ytvattendelare i nord-sydlig riktning som delar planområdet i två 
delavrinningsområden. Grundvattendelaren inom området bedöms sammanfalla med 
ytvattendelaren då denna betingas av höga berggrundslägen. 
 

 

 
Jordarter enligt SGU:s kartvisare ©SGU.  Preliminärt planområde markerat med svart streckad linje och 
uppskattad strömningsriktning i morän inom planområdet markerad med blå pilar. Vattendelare enligt SMHI- grön 
linje. 
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Inom och nedströms planområdet förekommer omfattande täckdikning. Så gott som all 
åkermark inom östra delavrinningsområdet omfattas av täckdikning och avvattningen 
regleras av markavattningsföretaget Brodderuds DF. Dräneringsnivån ligger på cirka 1,2 m 
under befintlig mark.  
 
Lera har låg genomsläpplighet vilket medför att vattenföringen i lera är liten. Det egentliga 
grundvattenmagasinet i området utgörs av den morän som underlagrar leran. 
Grundvattenmagasinet är slutet där moränen överlagras av lera.  
Grundvattenbildning till morän sker i huvudsak i högre liggande markområden där 
magasinet är öppet och moränen ligger i dagen. Grundvattenbildning till moränen inom 
planområdet sker även inom höjdområden söder om planområdet. Delar av 
grundvattenbildningen från skogsområdena söder om planområdet avvattnas mot 
vattendrag och rinner in i planområden som ytvatten och avvattnas via befintlig 
markavvattning. Täckdikningen medför att infiltrationskapaciteten i åkermark ökar men 
infiltrerat vatten avleds till största del som ytvatten varmed grundvattenbildningen till 
morän genom lera bedöms som försumbar. 
 
 
Påverkan på grundvattenförhållanden och grundvattenberoende skyddsobjekt 

Planförslaget medger en hårdgörandegrad om 90 %. Ett fullt utnyttjande av planen skulle 
innebära att en betydligt större andel av den nederbörd som normalt bildar grundvatten 
inom planområdet avrinner som dagvatten och grundvattenbildningen minskar.  
 
Grundvattenbildningen inom åkermark bedöms redan idag som liten varför det framför allt 
är hårdgörande av moränmark som kommer påverka bidraget till grundvattentillgången 
inom och nedströms planområdet. Planförslaget kan påverka grundvattenförhållandena 
inom och utanför planområdet genom förändrad grundvattenbildning samt bortledning av 
grundvatten vilket påverkar vattenbalansen i området. Förändring av vattenbalansen kan 
innebära förändrade grundvattennivåer och lokalt kan även grundvattnets 
strömningsriktning påverkas.  
 
Eventuell risk för påverkan från minskad grundvattenbildning bedöms kunna föreligga för 
grävda brunnar inom fastigheterna Suntorp, 1:7, 1:9 och 2:1. Brunnarnas ungefärliga läge 
redovisas på karta.  
 
I anslutning till planområdet förekommer både djupborrade dricksvattenbrunnar i berg och 
grävda brunnar i lösa jordlager. Risk för betydande kapacitetsbortfall i djupborrade 
dricksvattenbrunnar och effektbortfall i energibrunnar bedöms som liten. Påverkan skulle 
eventuellt kunna ske vid djupa bergschakt eller vid omfattande vattenuttag ur berggrunden 
för t.ex. industrivatten. Att uttag av industrivatten kommer ske ur berggrunden inom 
planområdet bedöms som osannolikt då inga större sprick- eller krosszoner som medger ett 
större vattenuttag har identifierats från kartmaterial. Vid sprängning i berg finns risk för 
grumling i bergborrade dricksvattenbrunnar, men påverkan är vanligen övergående.  
 
Om exploatören till exempel avser genomföra en djupare grundläggning som medför 
länshållning av grundvatten kommer att ske kan en ny påverkansbedömning på brunnar 
behöva göras i genomförandeskedet. Inför byggskede bör fältinventering och 
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referensprovtagning av vattenkvalitet utföras i brunnar med hög risk för påverkan. I det fall 
byggnationen medför tillfällig eller permanent grundvattensänkning som riskerar att orsaka 
skada på allmänna eller enskilda intressen krävs tillstånd enligt 11 kap MB. 
 
 

 
Flygfoto över Suntorp med berörda grävda brunnar markerade med blå fyrkant. 
 
 
Grundvattenförekomsten Ullervad 

Grundvattenförekomsten Ullervad (SE650357-434990) ligger cirka 1,5 km sydost om 
planområdet och utgör en del av Hassleåsen. Grundvattenförekomsten har god kvantitativ 
och kemisk status (VISS 2021b) och uttagsmöjligheterna är förhållandevis goda (5-25 l/s). 
Då grundvattenförekomsten är belägen uppströms planområdet kan inget eventuellt 
förorenat grundvatten från planområdet nå åsen. Ingen dagvattenavledning från 
planområdet kommer heller att ske till grundvattenförekomsten varför planområdet inte 
kommer ha någon påverkan på grundvattenförekomstens vattenkvalitet. 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte ha någon påverkan vare sig på 
grundvattenförekomstens kvantitativa eller kemiska status. 
 
 
Bedömning 

I PM Hydrogeologi bedöms att det finns risk för kapacitetsbortfall i de grävda brunnarna 
inom fastigheterna Suntorp, 1:7, 1:9, 1:11, 1:14 ; 1:12 och 2:1. Eventuell påverkan kommer 
att utredas vidare och prövas i miljöprövningen. Det är möjligt för exploatören att 
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genomföra åtgärder för att minska risken för påverkan på grävda brunnar genom 
tillexempel anläggning av infiltrationsytor (PM Hydrogeologi) och vid en påverkan bedömer 
Sweco (PM Förutsättningar för ökat grundvattenuttag ur berg) att det finns möjlighet till att 
ersätta grävda brunnar med djupborrade brunnar. Vid ersättning med djupborrade brunnar 
bör eventuell risk för ändrad spridning av föroreningar bedömas. Eventuell ersättning 
hanteras enlig miljöbalkens ersättningsregler. Därmed bedömer kommunen att detaljplanen 
inte innebär en betydande olägenhet för de enskilda fastighetsägarna med grävda brunnar 
som kan komma att påverkas.  
Kommunen bedömer att det allmänna intresset av planläggningen för storskalig industri 
som möjliggör en etablering av battericellstillverkning överstiger de enskilda 
fastighetsägarnas intresse av att inte riskera påverkan på sina grävda brunnar. 
 
 
 
Geoteknik 

Risk för ras och skred 
Den geotekniska utredningen delar in området i fyra områden med olika förutsättningar, så 
som bland annat fastmark och sumpskog. Utredningen bedömer att det generellt sett inte 
föreligger risker för ras och skred för befintliga förhållanden. Vid byggnation och/eller 
ingrepp i mark, 50 m från E20, inom området "sumpskogen" föreligger risk för påverkan av 
E20s stabilitet.  
 
Sweco bedömer i utredningen att det krävs att geotekniska förstärkningsarbeten utförs för 
att undvika skador på E20 vid markförändringar/schakt och bebyggelse i området. 
Området med krav på förstärkningsarbeten är definierat som det område som ligger inom 
50 meter från E20s vägkant samt där djup till fast friktionsjord överstiger 2 meter. Inga 
stabilitetsberäkningar har utförts från E20 mot detaljplanelagt område. Föreslagna 
förstärkningsåtgärder grundar sig i att E20 har utförts med nedpressning och att ingen 
påverkan (schakt) får påverka antaget påverkansområdet (50 meter från E20s vägkant). 
 
I de två områdena med ett djup mellan 2 och 4 m till fast friktionsjord i närheten av E20 
krävs åtgärd för att säkra E20 totalstabilitet innan exploateringsarbeten påbörjas. Innan 
exploateringsarbeten påbörjas inom aktuellt område ska en avskärande fyllning utföras längs 
detaljplanegräns. Fyllningen bör utföras med etappvis schakt och fyllning, längs aktuell 
sträcka, ner till fast lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av den avskärande fyllningen 
längs detaljplanegräns kan fortsatta exploateringsarbeten utföras inom området utan att 
försämra totalstabilitet för E20. 
 
I de två områdena med ett större djup än 4 m till fast friktionsjord i närheten av E20 krävs 
åtgärd för att säkra E20 totalstabilitet innan exploateringsarbeten påbörjas. Åtgärden utförs 
med en tillfällig konsolspont, eller motsvarande teknik, längs detaljplanegräns, för att inom 
spont utföra en avskärande fyllning längs spontlinje. Schakt och fyllningen bör utföras 
etappvis längs aktuell sträcka ner till fast lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av den 
avskärande fyllningen längs detaljplanegräns kan tillfällig spont dras. Alternativt till spont 
kan KC-pelarförstärkning utföras i skivor, vinkelrät E20, inom området 30-50 m från 
vägkant E20. Efter utförd åtgärd kan exploateringsarbeten utföras inom området utan att 
försämra totalstabilitet för E20. 
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Byggnadstekniska förutsättningar 

Den geotekniska bedömningen är att det utifrån nuvarande underlag inte finns hinder eller 
allvarliga restriktioner med avseende på de geotekniska förutsättningar och förhållanden för 
detaljplanens genomförande, förutom inom sumpskogsområdet där geotekniska 
förstärkningsåtgärder krävs innan exploatering. Den geotekniska utredningen tillhörande 
detaljplanen är översiktlig och ska inte användas som underlag för detaljprojektering. 
Projektering av området, såsom, grundläggning av byggnader och gator med mera inom 
området bör föregås av geoteknisk undersökning. Inom planområdet finns otjänlig jord 
såsom torv och organiskt innehållande jord som behöver hanteras innan 
grundläggningsarbeten påbörjas. Hänsyn ska tas till Trafikverkets planer för ny sträckning 
av E20 väster om planområdet.  
 

 
Karta med områdesindelning 1. Norra delen 2. Fastmarksområden 3. Sumpskogen 4. Södra delen 
Streckad linje markerar ungefärlig placering av restriktioner för bebyggelse och markingrepp i förhållande till E20s 
stabilitet. 
 
Då grundvattennivån i morän ligger högt går det inte att utesluta att hydraulisk 
bottenupptryckning kan ske vid schaktning i tätare jordlager ovan morän. Hydraulisk 
bottenupptryckning innebär en uppluckring av schaktbotten och orsakas av att det 
uppåtriktade vattentrycket är högre än den mothållande kraften från tyngden av 
ovanliggande jordlager. Riskerna är områdesspecifika och ökar vid högt vattentryck och 
liten lermäktighet och för att undvika risken kan trycket i moränen behöva sänkas innan 
schaktning.  

 3. 

 2. 

 4. 

 2. 

 2. 

 1. 
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Radon 

Mätning av radon har utförts i 10 punkter med en gammaspektrometer (5 punkter) och 
med en Marcus 10 (5 punkter). Samtliga uppmätta värden klassas som lågradonmark, 
därmed kan hela området klassas som lågradonmark. Vid nybyggnation kopplas 
markradonklassningen samman med krav på byggnad, framför allt utförandet av 
grundkonstruktionen. Radonskyddande åtgärder bör utföras när mark 
klassas som låg- eller normalradonmark. 
 
 
Bedömning 

Den geotekniska bedömningen är att det utifrån nuvarande underlag inte finns hinder eller 
allvarliga restriktioner med avseende på de geotekniska förutsättningar och förhållanden för 
detaljplanens genomförande, förutom inom sumpskogsområdet där geotekniska 
förstärkningsåtgärder krävs innan exploatering.  
 
I det område som ligger inom Sumpskogen samt inom 50meter från E20s vägkant samt där 
torvens djup överstiger 2 meter till fast botten krävs särskilda åtgärder för att säkerställa 
E20s stabilitet. Därför ställs krav på stabilitetssäkrande åtgärder i plankartan inom området.  
 
Marken klassas som lågradonmark, erforderliga radonskyddande åtgärder bör utföras för 
planerad exploatering. 
 
Med ovanstående krav på förstärkningsåtgärder innan exploatering inom ett mindre 
delområde, bedömer kommunen att marken inom området är lämplig att planlägga för 
bebyggelse med tung industri. I detaljprojekteringsskedet bör kompletterande geotekniska 
undersökningar utföras i anpassning till varje enskilt objekt och skede.  
 
 
 
Infrastruktur 

Trafik 

En trafikutredning är framtagen för detaljplanen, den inkluderar trafikprognos och förslag 
till åtgärder för att ansluta området till väg 202. Sammanfattningsvis föreslås en ny cykelbro 
över E20 som ansluter till området, tre trimningsåtgärder på den planerade utformningen av 
trafikplats Brodderud, en ny cirkulationsplats, ny trevägskorsning samt breddning av väg 
202 mellan trafikplats Brodderud och den nya cirkulationsplatsen.  
 
Trafikverket är väghållare för väg 202 och för anslutningen av planområdet till vägen krävs 
eventuellt en vägplan enligt väglagen (1971:948). Ett avtal ska ingås mellan kommunen och 
Trafikverket innan planens antagande.  
 
Utifrån planerad markanvändning och utveckling inom planområdet har uppskattad 
trafikalstring beräknats. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kan tillkommande 
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verksamhet inom planområdet innebära en trafikalstring om 12 400 fordon per dygn i 
genomsnitt inklusive 10 % nyttotrafik.  
 

 
Illustration av nya anslutningar till väg 202 samt trimningsåtgärder på den planerade trafikplatsen. 
 
Planområdets gräns placeras 11 meter från projekterad vägkant i de delar som är studerade 
inför ombyggnation av väg 202, i de delar där väg 202 inte planeras att byggas om är 
plangränsen placerad 11 meter från befintlig vägkant. Inom denna zon mellan vägkant och 
plangräns ska diken till vägen samt utrymme för servicemöjligheter rymmas. 
 
 
Planförslagets påverkan på befintlig enskild väg 

Inom planområdet finns idag en befintlig enskild väg. Vägen ansluter till statlig väg 202 i 
norr och fortsätter söder ut genom planområdet för att sedan ansluta till statlig väg 2959 
(Bengttorpsvägen) sydöst om planområdet. I planområdets sydöstra del ansluter vägen idag 
till fyra bostadsfastigheter som avses rivas i samband med industrietableringen.  
 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer vägen inom planområdet att ersättas med 
industriverksamhet och tas bort. Det innebär att boende i närområdet inte längre kommer 
att kunna korsa planområdet utan blir hänvisade till väg 2959 (Bengttorpsvägen) för att ta 
sig till väg 202. Den kvarvarande vägsträckan mellan väg 2959 och planområdet ska förses 
med vändmöjlighet, placering och utformning kommer att utredas i samband med 
detaljplanens genomförande. 
 
 
Anslutning till gång- och cykelvägnätet 

Planområdets anslutning till gång- och cykelvägnätet är en prioriterad fråga. Vid en 
etablering av en verksamhet med så stor personalintensitet som resultatet av 
trafikutredningens trafikalstring redovisar, är alternativa färdsätt till planområdet en 
nyckelfråga för att möjliggöra en hållbar trafiksituation. Idag finns närmaste gång- och 
cykelväg cirka 500 meter väster om planområdet i Krontorp. I vägplanen för E20s 
ombyggnation har en ny gång- och cykelväg planerats som förlänger nuvarande gång- och 
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cykelväg från Krontorp över trafikplats Brodderud. I trafikutredningen till detaljplanen 
föreslås en gång- och cykelväg föreslås en separat bro cirka 400 meter söder om 
trafikplatsen gör att skapa en gen och trafiksäker väg för cyklister och gångtrafikanter. 
Andra lösningar är möjliga och kommer att studeras inom ramen för trafikverkets arbete 
med vägplan för anslutning till området från väg 202. 
  
 
Kollektivtrafikförsörjning 

Planeringen av kollektivtrafikförsörjning av planområdet är en viktig fråga för att möjliggöra 
en hållbar trafiksituation och ett hållbart resande.  
 
Väg 202 trafikeras i dag av buss 504 mellan Mariestad - Töreboda och kör timmestrafik i 
pendlingstid. Närmaste hållplats är på Stockholmsvägen i höjd med Krontorp. Vid ett fullt 
genomförande av planförslaget behövs en utökning av kollektivtrafiken till planområdet, 
utöver den befintliga kollektivtrafiken till Töreboda samt en ny hållplats invid planområdets 
planerade väganslutning till 202. Frågan om kollektivtrafikförsörjning regleras inte av 
detaljplan. Kommunen för dialog med Västtrafik samt Västra Götalandsregionen om 
utökning av kollektivtrafiken till planområdet.  
 
 
Avfallshantering 

Vid planering av sophämtning ska reglerna i renhållningsföreskrifterna uppfyllas. 
Lämplighetsbedömning görs av kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg och 
exploatören ansvarar för att utformningen uppfyller kraven. 
 
 
Vatten och avlopp 

Föreslaget planområde omfattas idag inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till området kan försörja 
personaldelarna i verksamheten och inte eventuellt behov av processvatten för 
verksamheten. Vid behov av processvatten har byggaktören/verksamheten ansvar för 
att själva anordna ledningar samt rening av processvattnet. Byggaktör ansvarar då för 
planering, ansökan om tillstånd, genomförande och drift. Anslutning till dricksvatten 
och spillvatten har samråtts med kommunens VA-avdelning. 
Området kommer att tas in i verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen 
och kommer att omfatta vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten.  
 
Dricksvatten 
För anslutning av dricksvatten till planområdet behöver nytt dricksvattenledningsnät byggas 
från vattentornet vid Stockholmsvägen, beläget cirka en kilometer väster om planområdet. 
Planområdet är beläget inom högtryckzon för dricksvatten vilket innebär att tryggstegring 
erfordras. Efter samråd med kommunens VA-avdelning är bedömningen att det finns 
tillräcklig kapacitet i dricksvattenproduktionen vid Lindholmens vattenverk för anslutning 
av planområdet. Bedömningen är baserad på kända förhållanden vid detaljplanens 
framtagande. 
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Spillvatten 
Spillvatten från planområdet kan anslutas till befintligt spillvattenledningsnät som finns vid 
Stockholmsvägen/väg 202, cirka 350 meter nordväst om planområdet. Spillvattnet från 
planområdet behöver pumpas på grund av topografiska förhållanden, självfall till Mariestads 
avloppsreningsverk kan ske i höjd med vattentornet vid Stockholmsvägen. Efter samråd 
med kommunens VA-avdelning är bedömningen att det finns tillräcklig kapacitet i 
Mariestads avloppsreningsverk för att ta emot den förväntade ökade volymen spillvatten 
från planområdet. Bedömningen är baserad på kända förhållanden vid detaljplanens 
framtagande. 
 
 
Elförsörjning 

Föreslaget planområde har förutsättningar till elförsörjning. I syfte att försörja etablering av 
en ny batterifabrik driver Ellevio ett nätutvecklingsprojekt. Planeringsskedet för de nya 
ledningarna har påbörjats och beräknas pågå fram till hösten 2023. En ny 
transformatorstation kommer att behöva byggas intill planområdet. Nuvarande förslag till 
placering är öster om Skogsbo/Svenstorp sydöst om planområdet.   
 

 
Karta från Ellevios samrådsunderlag. 
 
Ellevio innehar även linjekoncession för den 40 kV-ledning som löper parallellt med E20 
och planområdets västra sida som kan försörja området med el i ett tidigt skede.  
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Risker 

Översvämning till följd av skyfall 

En skyfallsutredning är genomförd inom ramen för dagvattenutredningen. Utgångspunkten 
för utredningen är befintliga topografiska förhållanden. Med skyfall avses 
nederbördstillfällen kraftigare än dimensionerande nederbördstillfällen för föreslagna 
anläggningar det vill säga när anlagt ledningsnät och dagvattenanläggningar inte räcker till 
för att utjämna eller avleda överskottsvatten. Vatten måste då kunna avledas kontrollerat 
ytledes och tillfälligt ansamlas inom områden som inte skadar byggnader eller 
samhällsviktiga funktioner.  
 
Övergripande gäller att planområdet ligger högt inom huvudavrinningsområdet och marken 
lutar ihållande ut mot i huvudsak angränsande åkermark. Åkermark kan generellt hantera 
periodvisa översvämningar vid skyfall utan betydande påverkan. På så vis utgör 
planområdet inget uppenbart riskområde för översvämning. 
 
En analys av rinnvägar och översvämmande ytor har gjorts med hjälp av programmet 
Scalgo Live. I analysen har en nederbörd på 100 mm använts, vilket motsvarar ett 
nederbördstillfälle> 100 års återkomsttid. I Scalgo Live antas marken vara helt mättad och 
ingen hänsyn tas till jordlager, föreslagna utjämningsanordningar, ledningar, kulvertar eller 
vegetation. Analysen visar således på ett extremt scenario. Simuleringen visar att det enbart 
är inom befintlig åkermark inom det nordöstra avrinningsområdet som vatten då riskerar 
ansamlas till problematiska vattendjup. Ansamlingen av vatten är en följd av den 
konstruerade vägbanken tillhörande väg 202. Maximalt kan då vatten stiga upp till 
krönnivån på befintlig vägbank, dvs +72,5 möh. Marknivåerna inom lågpunkten ligger som 
lägst på cirka +71,8 möh.  
 
Samma simulering men under förutsättning att befintliga trummors (under väg 202) 
funktion är intakta och att vattenavledningen från planområdet inte överskrider befintliga 
trummornas kapacitet (vilket kräver utjämning) har genomförts. Risken med problematiska 
vattenansamlingar är då betydligt mindre. Sammantaget visar det på vikten av att säkerställa 
befintliga trummors funktion samt anläggande av utjämningsmagasin för dagvatten enligt 
föreslagen omfattning. 
 
Utredningen rekommenderar att entréer till nya byggnader, försänkta lastkajer och vägar för 
åtkomst av utryckningsfordon inte placeras lägre än + 72,5 möh. Viss flexibilitet finns för 
lägsta nivå på nya vägar. Fordon kan generellt hantera vattendjup upp till 30 cm. Större 
utryckningsfordon kan hantera vattendjup upp till 40-50 cm. 
 
I det kommande arbetet med projektering av områdets utformning ska översvämningsrisk 
beaktas för att inte skapa instängda områden.  
 
 
Bedömning 

Grundförutsättningar för att skapa en bebyggelsestruktur inom området som kan hantera 
ett skyfall finns om befintliga trummor under väg 202 eller likvärdig funktion säkerställs 
samt att dagvattenfördröjning genomförs. Kommande exploatör behöver beakta skyfall vid 
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utformningen av området. Planering av bebyggelse, mark och vägar på kvartersmark 
behöver utformas för att klara ett skyfall samt skapa framkomlighet för räddningsfordon 
inom kvartersmark. Kommunen bedömer vidare att samhällsviktiga objekt inom eller 
utanför planområdet inte riskeras att påverkas vid en ett skyfall, samt att det finns möjlighet 
att säkerhetsställa god framkomlighet till planområdet. 
 
 
Farligt gods 

Planområdet ligger inom 150 meter från E20 och väg 202 som båda är utpekade 
transportleder för farligt gods. En riskbedömning (Riskbedömning DP Korstorp, WSP 
2021) har genomförts. Där beräknas planförslagets individrisk och samhällsrisk utifrån 
individtätheten för planerad verksamhet och risken för en trafikolycka med farligt gods på 
transportlederna samt dess effekter. Slutsatsen visar att utifrån aktuellt kunskapsläge vad 
gäller verksamhetens karaktär och omfattning uppnås acceptabla risknivåer 27 meter från 
transportlederna. För att öka bedömnings robusthet utökas avståndet till 30 meter (11% 
utökning). 
Plangränsen har ett avstånd om minst 30 meter från E20 och väg 202 därav bedöms planen 
som lämplig utifrån risken för olycka med farligt gods. 
 
  
Brand, explosioner med mera 

En riskbedömning för påverkan på omgivningen såsom befintliga bostäder i anslutning till 
planområdet har genomförts. Utredningen har analyserat vilka typer av riskobjekt som en 
industri inom planområdet kan innebära, vad det innebär för möjligheter och begränsningar 
för kommande verksamhet samt vilka skyddsåtgärder som är lämpliga i förhållande till 
bostäderna. 
 
För att minska risken till intressekonflikter mellan tillkommande industriverksamhet inom 
planområdet och befintlig bostadsbebyggelse föreslår riskbedömningen ett generellt 
skyddsavstånd om 100 meter. Avståndet syftar till att skapa en grundläggande distans 
mellan befintliga bostäder och verksamheten men även till att möjliggöra verksamhet som 
omfattas av Sevesolagstiftningen och miljöprövning. I miljöprövningen avgörs vilken 
verksamhet som kan tillåtas inom planområdet beroende på typ av riskkällor och avstånd till 
skyddsobjekt. I kommande prövning kan alltså skyddsavståndet till tillexempel bostäder 
komma att bli längre än planens generella skyddsavstånd. Detta avstånd påverkas inte av 
planområdets gräns och det generella skyddsavstånd som plangränsen håller till befintliga 
bostäder.  
 
Planområdesgränsen är lagd 100 meter från befintliga bostäders ianspråktagna tomter. Det 
innebär att det generella skyddsavståndet inte planläggs. Marken inom 100 meter från 
befintliga bostadsfastigheters tomtgräns ges således inga planmässiga förutsättningar för 
någon förändring jämfört med hur detta markområde används vid detaljplanens 
framtagande. Däremot kan bygglov för nya bostäder inom 100-meter från plangräns nekas 
på grund av verksamheten. Inom skyddsavståndet finns fyra befintliga bostäder köpta av 
kommunen som avses rivas och därför ligger helt eller delvis inom skyddsavståndet.  
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Kartbilden redovisar med blå markering 100 meter skyddsavstånd från de närmaste bostädernas tomter. Röd linje 
markering visar tomtområdet för bostad inom respektive fastighet. Plangränsen har anpassats till avståndet. 
 
 
Bedömning 

Kommunen bedömer att skyddsavståndet ger goda förutsättningar för att hantera risk i 
senare prövning och att bostadsfastigheterna inte kommer att utsättas för oacceptabla risker 
då detta säkerställs genom miljöprövning och Sevesolagstiftningen.  
 
 
Räddningstjänst samt brand- och släckvatten 

Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas när området 
utformas. Planområdet kommer att kunna nås via de nya anslutningarna till väg 202, via den 
befintliga enskilda vägen som ansluter till områdets sydöstra del från väg 2959 samt via 
Suntorp söder om planområdet. 
 
Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. Exploatören 
ansvarar för att lösa tillgången till släckvatten. 
Verksamhetsutövaren har ansvar för att begränsa skador till följ av brand. I samband med 
planering av försörjning av släckvatten bör en genomlysning av konsekvenserna av ett 
eventuellt utsläpp av kontaminerat släckvatten till recipient utredas. Eventuella krav på 
hantering kan innebära utrymmeskrävande åtgärder. Åtgärder som skulle kunna vara 
aktuella är tillexempel dike och uppsamlingsmagasin. Storskaliga verksamheter kräver 
samråd med räddningstjänsten.  
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Strålning från kraftledning 

Planområdet belastas i väster längs med E20 av ett ledningsstråk med luftburna regionala 
kraftledningar. För att reducera riskerna kopplat till ledningarna har myndigheten för 
Elsäkerhet, Elsäkerhetsverket, tagit fram föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1) 
gällande riskavstånd mellan luftburna ledningar och närliggande markanvändning. Vid ett 
genomförande av planförslaget ska riskavstånden beaktas. 
 
 
Buller 

En bullerutredning (2021) har tagits fram som underlag till detaljplanen med syfte att 
undersöka bullerförutsättningar för tillkommande verksamhet inom detaljplanen. 
Bullerutredningen baseras på siffror från Trafikutredning 2021. Då kommande verksamhet 
och dess bullerpåverkan inte är känd har bullerutredningen redovisat två alternativa 
scenarion där omfattningen av verksamhetens bullerpåverkan varierar. Utredningen visar att 
den dimensionerande bullerkällan är godstransporterna och bullret från lastkajerna är direkt 
kopplat till transportvolymen. 
 
Det första scenariot benämns som full etablering och baseras bland annat på indata från 
trafikutredningens trafikalstring. Alstringen redovisar en volym godstransporter om 62,5 i 
timmen, alla dagar, dygnet runt. Det andra scenariot benämns som begränsad etablering och 
simulerar bullerpåverkan från en verksamhet med mindre godstransportbehov med 12 
transporter i timmen som inte går nattetid. Även om scenariot begränsad etablering baseras 
på betydligt mindre volym godstransporter är det en fullt rimligt antagande och möjliggör 
för en dygnstrafik om 192 transporter. 
 
Utredningen visar att skyddsåtgärder krävs vid scenariot full etablering men inte vid begränsad 
etablering. Kommunen vill med dessa två alternativa scenarion visa att planförslaget kan 
genomföras utan att kommande verksamhets bullerpåverkan överstiger vedertagna 
riktvärden. Säkerställandet att gällande riktvärden efterlevs sker i tillstånd och tillsyn av 
tillkommande verksamhet när planförslaget genomförs. 
 
 
Föroreningar i mark och grundvatten 

Föroreningar i mark 
Ett flertal provtagningar samt utredningar av förekomst av föroreningar inom planområdet 
har utförts av Sweco. Resultat och slutsatser från utredningarna redovisas översiktligt 
nedan. 
 
Provtagning 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning (PM Jordprovtagning), kompletterande 
provtagning av sumpskogsområdet (Fältrapport– komplettering, provtagning av sumpskog) samt 
kompletterande provtagning med anledning av före detta bilskrot (Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning) har genomförts.  
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Den planerade markanvändningen (industri) inom aktuellt område tillhör mindre känslig 
markanvändning (MKM). Utöver ett område med sumpskog har inga föroreningshalter 
påträffats som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM.  
 
Inom sumpskogsområdet har provtagning av torv och ytligt grundvatten i torv visat att det 
förekommer PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) med halter över preliminära 
riktvärden (preliminära, ej fastställda) för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Förekomsten av PFAS är härledd till en tankbilsolycka på E20. Högre halter relativt 
jämförvärdena förekommer framförallt inom källområdet som ligger intill E20, 
huvudsakligen utanför planområdet och en mindre del inom planområdet. Förekomsten av 
högre halter innebär ett behov av fortsatt utredning om det krävs åtgärder för att marken 
ska bli lämplig för industriändamål.  
 
Inom både skogs- och åkermark förekommer andra ämnen som överstiger halterna för 
mindre än ringa risk (MRR) respektive känslig markanvändning (KM) vilket innebär att det 
kan finnas restriktioner för hantering av eventuella överskottsmassor från dessa områden 
vid exploatering (se utredning Jordprovtagning för mer information). För torv i 
sumpskogen är innehållet av PFAS och organiskt material styrande framför andra ämnen 
för både hantering av massor i samband med avhjälpandeåtgärd och hantering av eventuella 
överskottsmassor. 
 
Utförda undersökningar inom planområdet, med undantag av sumpskogen, är översiktliga 
och ger en generell föroreningsbild. Med anledning av detta behöver man vara observant på 
om avvikande massor påträffas vid markarbeten inom området. Inom sumpskogsområdet 
har fler provtagningar utförts i jord, grundvatten och ytvatten i omgångar, se nedan. 
 

 
Det skrafferade området på kartan visar sumpskogsområdets ungefärliga läge och utbredning.  
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Sumpskogsområdet  
Förorening av PFAS som konstaterats i sumpskogen, både i torv och i ytligt grundvatten 
(ställvis synligt som ytvatten) i torv. Föroreningen bedöms ha orsakats av skumanvändning 
vid en tankbilsolycka som skedde 2003 på E20 i höjd med norra delen av sumpskogen. 
Utifrån utförda undersökningar bedöms nära nog hela sumpskogen (inom planområdet ca 
5,5 hektar) vara påverkat av PFAS. Källområdet med höga halter är identifierat till ett 
område i norra delen av sumpskogsområdet på båda sidor E20 (se gulrastrerat område i 
figuren nedan). Utbredningen av källområdet är inte fullständigt avgränsat. Kompletterande 
och avgränsande provtagning kan behöva utföras inför eventuella åtgärder. 
 
Någon tydlig indikation på spridning av PFAS via lakvattenpåverkat grundvatten i torv från 
Bångahagens avfallsanläggning till sumpskogen har inte kunnat påvisas. Konstaterat läckage 
av PFAS via yt- och grundvatten från sumpskogen bedöms vara förhållandevis litet utifrån 
erhållna analysresultat. Uppmätta halter över rapporteringsgräns i grundvatten nedströms 
sumpskogen underskrider förslag till riktvärde för skydd av grundvatten samt nya 
gränsvärden för dricksvatten. Kontroll av läckage har dock enbart utförts vid få tillfällen 
ännu och i begränsat antal punkter i ytvatten, varför en fortsatt uppföljning planeras.  
 
 

 
Rastrerat område i svart markerar sumpskogen som är påverkad av PFAS. 
Gulrastrerat område är bedömningen av källzonen. Röd streckad linje markerar plangräns. 
 
 
Det förorenade området med sumpskog inom detaljplanområdet bedöms ha en filtrerande 
funktion som markant bromsar utläckage av PFAS från uppströms belägna källområden till 
yt- och grundvatten nedströms planområdet. Eftersom torvens geotekniska egenskaper inte 
är lämpliga för bebyggelse utan åtgärder kan planens genomförande medföra att delar av 
torven inom sumpskogen avlägsnas till externt omhändertagande eller stabiliseras 
geotekniskt. Området kan då förlora delar av eller hela sin filtrerande förmåga. 
 
 

Bångahagens 
deponi 
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Då torven i sumpskogen kan förväntas hålla kvar föroreningarna hårdare än vanlig 
jord behöver ett överskridande av riktvärdet inte automatiskt innebära en risk för 
oacceptabla halter i grund- och ytvatten nedströms våtmarken. 
 
Risker kopplade till föroreningen behöver hanteras vid en exploatering av området. Vilka 
åtgärder som är lämpliga bör utredas med utgångspunkt i en miljö- och 
hälsoriskbedömning. Vilka eller vilka kombinationer av åtgärder som är mest lämpliga bör 
utvärderas ur aspekterna praktisk genomförbarhet och skälig kostnad i förhållande till 
uppnådd riskreducering (miljöriskvärdering).  
 
Alla avhjälpandeåtgärder för föroreningar kräver en anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 
28§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eller prövning i 
annan ordning enligt miljöbalken (1999:808). 
 
 
Föroreningar i grundvatten från Bångahagens deponi 
Väster om planområdet ligger Bångahagens deponi och det föreligger en risk för spridning 
av förorenat lakvatten in till planområdet. En utredning av möjlighet till spridning av 
föroreningar från avfallsanläggningen till planområdet via grundvatten har utförts och 
redovisas i rapporten PM Hydrogeologi. Lakvatten från avfallsanläggningar där deponering 
skett av flera olika avfallsslag kan ha mycket varierande sammansättning och därför har ett 
flertal olika analyspaket inklusive screeningpaket utförts. I rapporten konstateras att 
tillgänglig information avseende grundvattennivåer vid Bångahagens avfallsanläggning och 
planområdet visar att det finns en teoretisk möjlighet att grundvatten kan strömma från 
Bångahagen till planområdet under förutsättning att det inte finns en grundvattendelare 
orsakad av höga berggrundslägen eller täta jordlager längs E20.  
 
Resultat från utförda undersökningar indikerar att det inte går att utesluta att viss spridning 
av lakvatten från Bångahagens avfallsanläggning till både torv och morän inom 
planområdet. Förekomst av ammonium, något förhöjda halter av metaller samt spår av 
PFAS, bensen, xylen, toluen, och klorfenoler kan indikera en spridning av lakvattenpåverkat 
grundvatten till morän inom planområdet.  
 
Eventuell föroreningsspridning i berg från Bångahagens avfallsanläggning har inte 
undersökts. Den storskaliga strömningsriktningen i berg bedöms vara i riktning mot 
Mariestadssjön (Vänern) och inga sprickzoner som kan medföra risk för ökad hydraulisk 
kontakt mellan deponin och planområdet har identifierats i tillgängligt kartunderlag. Vid 
omfattande bergschakt eller uttag av grundvatten ur berggrunden kan sprickförekomst och 
eventuell föroreningsspridning i berg behöva utredas mer grundligt. Åtgärder som innebär 
en grundvattensänkning kräver tillstånd och risk för spridning av föroreningar bör 
behandlas inom ramen för miljötillstånd eller vattendom. Grundvattennivåer och kvalitet är 
generellt lätt att övervaka och inför ett byggskede kan vid behov kontrollprogram tas fram 
för att övervaka omgivningspåverkan från Bångahagen med syfte att förhindra att 
oacceptabel påverkan eller skada uppstår.  
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Bedömning 

Förekomsten av PFAS inom sumpskogsområdet innebär att åtgärder kan behöva vidtas för 
att delområdet ska bli lämpligt för planens ändamål. Exploatering av området får inte 
innebära otillåten spridning av PFAS. Vilka åtgärder som är lämpliga bör utredas med 
utgångspunkt i en miljö- och hälsoriskbedömning. Vilka eller vilka kombinationer av 
åtgärder som är mest lämpliga bör utvärderas ur aspekterna praktisk genomförbarhet och 
skälig kostnad i förhållande till uppnådd riskreducering (miljöriskvärdering).  
 
Av ovannämnda skäl regleras det berörda torvområdet med villkor för startbesked 
(egenskapsbestämmelse a3) samt en skyddsbestämmelse (egenskapsbestämmelse m3) med 
förbud mot åtgärder som innebär en otillåten spridning av PFAS. Startbesked får inte ges 
innan markens lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att markföroreningar har 
avhjälpts eller erforderliga skydds- och säkerhetsåtgärder har kommit till stånd. Med dessa 
krav på åtgärder bedöms marken kunna bli lämplig för sitt ändamål. 
 
 
Hållbarhet  

Social hållbarhet (sociala värden och barnperspektiv) 

Detaljplanen bedöms innebära så väl positiva som negativa aspekter utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. Planen innebär en förlust av kulturmiljöer (bland annat Korstorps 
gård) samt tillgång till naturmiljö för upplevelse och rekreation. De positiva sociala 
aspekterna är kopplade till det ökade antalet arbetstillfällen och planens närhet till 
Mariestad. Möjlighet till sysselsättning och förvärvsinkomst har en positiv påverkan på 
människors välmående. Arbetsplatsen är även placerad med närhet till Mariestad och ger 
förutsättningar för ett mer hållbart vardagsliv med relativt kort arbetspendling. Det i sin 
tur kan ge positiva effekter för barn.  
 
Barnperspektiv 
Planen har en viss negativ påverkan på barn genom en minskad tillgång till rekreation i 
natur. Delar av området används idag av närboende och Mariestadsbor för rekreation i 
natur. Tillexempel promenader, cykel och ridning. För barn och unga är tillgången till 
upplevelser i natur positiv och miljöer där de uppmuntras till rörelse och utforskande 
viktiga.  
 
 
Ekologisk hållbarhet   

Planförslaget innebär en förlust av att natur, produktionsskog och åkermark. Skyddade 
arter och biotoper påverkas men ett flertal skydds- och kompensationsåtgärder kommer 
att genomföras (se även avsnitt Naturvärden). Den direkta påverkan på ekologi och miljö 
är negativ. Den typ av industri som avses etableras innebär i förlängningen en positiv 
påverkan på miljö ur ett större perspektiv genom att skapa för reducering av utsläpp av 
växthusgaser. Omställningen för att minimera utsläppen av växthusgaser är viktig för 
naturen och den biologiska mångfalden på fler platser än inom planområdet. Därmed 
kan detaljplanens genomförande även få positiva effekter på miljön.  
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Ekonomisk hållbarhet  

Det stora antalet arbetstillfällen medför möjlighet till ökad sysselsättningsgrad och 
inflyttning av arbetskraft till kommunen och regionen. En etablering av den här 
storleken kan även innebära en utveckling med etablering av underleverantörer och 
service för de som arbetar. Sammantaget bedömer kommunen att planen kan innebära 
positiva ekonomiska effekter för kommunen och kommuninvånare i form av ökad 
sysselsättningsgrad och en utveckling av Mariestads kommun och grannkommuner med 
fler invånare och utbyggnad av bostäder och service.  
 
 
Skuggstudie 

En skuggstudie som redovisar potentiella konsekvenser av två olika principer för 
placering och höjd på byggnader inom planområdet är framtagen. En mer detaljerad 
redovisning av konsekvenser samt bilder finns i rapporten. 
 
Generellt visar studien att störst risk för påverkan finns vid bebyggelsegrupperingar i norr 
och nordost. Även bebyggelsegrupper söder om planområdet, vid Torbjörnsäng och 
Suntorp kan komma att påverkas men i klart mindre grad. Hur stor en påverkan blir växlar 
naturligt beroende på datum och tid. Det är också viktigt att poängtera att 
skuggbildningarna generellt påverkas stort av hur ny bebyggelse placeras och utformas men 
även hur vegetationen i området ser ut i framtiden. Skuggstudien visar att störst risk för 
påverkan på befintlig bebyggelse finns när detaljplanens bebyggelse illustreras med maximalt 
tillåtna byggnadsvolymer belägna direkt mot yttre plangräns. I synnerhet gäller detta i den 
norra del av planområdet som gränsar mot väg 202.  
Även om byggrätten nyttjas till fullo bedöms påverkan gällande skuggbildningar på 
befintlig bebyggelse som liten. 
 

 
Områden som i viss mån påverkas av skuggning markerade med röd ring. Utbredningen av dessa områden ska 
ses illustrativt då skuggbildning även kan ske utanför dessa. 
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Bedömning 

Kommunen bedömer att det allmänna intresset av att möjliggöra ny storskalig industri 
väger tyngre än det enskilda intresset att inte risker att öka beskuggning av ny 
bebyggelse. Kommunen bedömer att skuggpåverkan inte är av sådan omfattning att det 
utgör en betydande olägenhet då alla påverkade bostadshus fortfarande är solbelysta del 
av dagen alla årstider. 
 
 
 
Ställningstagande om betydande miljöpåverkan  

Kommunen bedömer att planförslagets genomförande antas innebära en betydande 
miljöpåverkan. Kommunen har genomfört ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad och omfattning enligt 6 kap. 9 § MB. Till 
granskningen av detaljplanen har därför en strategisk miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen ställs ut 
tillsammans med detaljplanens granskningshandlingar. Nedan redovisas den samlade 
bedömningen från miljökonsekvensbeskrivningen för granskningsversionen av detaljplanen. 
För genomgång av samtliga miljökonsekvenser hänvisas till detaljplanens 
Miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 
Samlad bedömning MKB  

Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som 
ett genomförande av detaljplanen kan medföra, detta genom att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekter som genomförandet av detaljplanen kan antas medföra på 
bland annat: människor, djur, växter, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse 
och kulturmiljö; hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt; annan 
hushållning med material, råvaror och energi; eller andra delar av miljön.  
 
Den samlade bedömningen från miljökonsekvensbeskrivningen är att konsekvenserna av ett 
genomförande av detaljplanen för samtliga miljöaspekter är obetydliga eller små med 
undantag av: 
 

• Naturmiljö som bedöms som måttliga negativa konsekvenser.  
Planförslaget innebär att majoriteten av de identifierade naturvärdesobjekten och 
övriga livsmiljöer inom planområdet riskerar att begränsas i betydande omfattning 
eller försvinna helt. För vissa av de förekommande arterna innebär detta att 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion riskerar att brytas. Därutöver föreligger 
risk för störning eller att enskilda individer kommer till skada eller dödas i samband 
med framför allt anläggningsarbeten.  
 
Eftersom art- och biotopskydden aktualiseras kräver ett genomförande av planen 
emellertid nödvändiga skyddsåtgärder och relevanta dispenser för skyddade arter 
och skyddade biotoper. Lagskydden innebär att planens negativa påverkan på 
naturvärden minskar eftersom ett genomförande av planen är förknippat med vissa 
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krav på kompensations- och skyddsåtgärder i samband med tillstånd och dispenser. 
Med åtgärderna som är exemplifierade i artskyddsutredningen finns möjlighet för 
respektive art att långsiktigt finnas kvar i närområdet. Artskyddsutredningen har 
även bedömt att givet att lämpliga åtgärder vidtas kan ett ianspråktagande av 
planområdet genomföras utifrån ett artskyddsperspektiv. 

 
• Boendemiljö och hälsa som bedöms som måttliga negativa konsekvenser. 

Framför allt innebär planen risk för betydande visuell påverkan för de som bor eller 
vistas i närområdet, som i ett värsta fall har bedömts vara måttlig till stor. Därtill 
medför planen sannolikt ljus-, bullerkällor som kan ha en viss påverkan. Det går 
heller inte att utesluta att människor som vistas eller bor i planens närområde kan 
komma att utsättas för lukt eller ökad skuggbildning. Omfattningen av påverkan 
beror dels av byggnadernas exakta placering och utformning, dels av verksamheten i 
sig. Utredningarna tillsammans med erfarenheterna av Northvolts etablering i 
Skellefteå har gett exempel på att störningar kan minimeras genom visad hänsyn i 
kommande projektering och prövning av verksamhet. Buller från anläggningen ska 
följa naturvårdsverkets riktlinjer. Således finns förutsättningar att till viss del undvika 
störning eller olägenhet. Med tillkommande trafik och verksamhet medförs 
sannolikt emissioner, men inte i betydande omfattning. Luftutredningen har inte 
pekat på ett behov av skyddsåtgärder. Relevanta miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft bedöms kunna uppfyllas.  
 

• Kulturmiljö som bedöms som stora negativa konsekvenser.  
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön genom att planen medför visuell ianspråktagande av värdefulla 
kulturmiljöer, samt rumslig volym och barriäreffekter i landskapet. Stora värden som 
vittnar om landskapets agrarhistoriska utveckling och bebyggelsestruktur kommer 
att försvinna. Fornlämningar inom planområdet omfattas av kulturmiljölagen och 
dess värden kan på så vis delvis bevaras. Samtidigt går värden förlorade genom att 
lämningarna inte längre kan studeras på plats i sitt ursprungliga geografiska 
sammanhang. Övriga kulturhistoriska lämningar försvinner sannolikt helt. 

 

• Grundvatten bedöms som måttliga negativa konsekvenser.  
Grundvattens kvalitet bedöms inte påverkas negativt men det föreligger risk för 
minskad nybildning av grundvatten till följd av hårdgjorda ytor som i sin tur innebär 
en eventuell risk för påverkan på grävda brunnar inom fastigheterna Suntorp, 1:7, 
1:9 och 2:1 Kommunen har, genom en reglerad hårgörandegrad i plan, möjliggjort 
en viss fortsatt infiltration inom planområdet vilket kan bidra till en fortsatt 
grundvatten-bildning. Om djupare grundläggning, som medför länshållning av 
grundvatten, kommer ske kan en ny påverkansbedömning av brunnar behöva göras. 
I det fall byggnationen medför tillfällig eller permanent grundvattensänkning som 
riskerar att orsaka skada på allmänna eller enskilda intressen krävs tillstånd enligt 11 
kapitlet miljöbalken. 
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Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft, omgivningsbuller och ytvatten och grundvatten. 
 
 
Miljömål  

I tabellen nedan redovisas på vilket sätt planen kan påverka relevanta miljökvalitetsmål. 
 

Miljömål Bidrag 

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft  

Bara naturlig försurning  

Giftfri miljö  

Ingen övergödning  

Levande sjöar och vattendrag  

Grundvatten av god kvalitet  

Myllrande våtmarker  

Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  

God bebyggd miljö  

Ett rikt växt- och djurliv  

Positivt Varken positivt/negativt Negativt 

 
 
Planen bedöms bidra positivt till målet God bebyggd miljö och negativt till målen Levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlings-landskap och Ett rikt 
växt- och djurliv. Positiva aspekter är kopplade till det ökade antalet arbetstillfällen och 
planens närhet till Mariestad. Möjlighet till sysselsättning och förvärvsinkomst har en 
positiv påverkan på människors välmående. Arbetsplatsen är även placerad med närhet 
till Mariestad och ger förutsättningar för ett mer hållbart vardagsliv med relativt kort 
arbetspendling. Negativt är ianspråktagandet av mark av värde för framför allt biologisk 
mångfald och kulturmiljön. Se miljökonsekvensbeskrivningen för mer information. 
 
 
 

Genomförande 

Vid granskningsskedet av detaljplanen finns inga färdiga avtal mellan kommunen och 
exploatör, dock är avtalsprocessen påbörjad. Innan detaljplanen antas ska kommunen ingå 
avtal med exploatör som reglerar marköverlåtelse, ansvarsfördelning och kostnader för 
detaljplanens genomförande. Beskrivning av ansvarsfördelning och ekonomi ska därför ses 
som en övergripande beskrivning och inriktning.  
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All mark inom planområdet föreslås planläggas som kvartersmark och innebär enskilt 
ändamål.  
 
 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är sju år från det datum detaljplanen får laga kraft. 
 
 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning 

I arbetet med detaljplanen har följande fördelning av ansvar för genomförandet 
identifierats:  

- Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplan. 
 

- Kommunen ska ingå avtal med Trafikverket för genomförande av erforderliga 
trafikåtgärder på statlig infrastruktur.  
 

- Kommunen avser att ansöka om omprövning av markavvattningsföretaget 
Brodderuds DF i syfte att möjliggöra genomförandet av planen vilket kräver 
förändringar av båtnadsområdet.  
 

- Kommunen ansvarar genom VA-huvudmannen för anslutning av planområdet till 
kommunalt dricksvatten- och spillvattentjänster.  
 

- Kommunen ansvarar för att planera och genomföra vattenvägen för dagvatten från 
Sandbäcken till recipienten Tidan från vilken kommunen kan tillhandahålla en 
anslutningspunkt för dagvatten från den södra delen av planområdet öster om E20, 
plats för anslutningspunkt ska utredas i samråd med kommunens VA-avdelning. 
Dagvattnet inom planområdet ska fördröjas och renas inom planområdet innan 
anslutningen.  
 

- Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på 
fastighetsägares initiativ. Fastighetsbildningsåtgärder ansöks och bekostas av 
fastighetsägare.  
 

- Trafikverket ansvarar för framtagande av vägplan samt planering och genomförande 
av anslutning till väg 202 med flera trafikåtgärder på statlig infrastruktur.  
 

- Exploatören medverkar i framtagandet av erforderligt material och underlag för 
utformning av anslutning till väg 202 i samarbete med kommunen och Trafikverket.  
 

- Exploatören ansvarar för att dimensionering av dagvattenanläggningar uppfyller de 
krav på fördröjning och rening som ställs för att leda vatten via dikningsföretagen 
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norr ut (DF Brodderud m.fl.) respektive söder ut samt att miljökvalitetsnormer inte 
påverkas på ett otillåtet sätt. 
 

- Exploatören ansvarar för planering och anläggning av nya diken och/eller kulvertar 
för bortledning av dagvatten och skyfallsvatten från planområdet i samråd med 
kommunen, Trafikverket och andra berörda markägare eller rättighetshavare. 
 

- Exploatören ansvarar för åtgärder förknippande med detaljplanens genomförande 
inom kvartersmark. 
 

- Exploatören ansvarar för erforderliga tillstånd, dispenser och liknande (till exempel 
dispens från generella biotopskydd och tillstånd för ingrepp i fornlämningar) samt 
genomförandet av åtgärder förknippade med dessa.  
 

- Exploatören ansvarar för kontakt med nätbolag, anmälan om anslutning till nät 
samt för rivning av befintliga ledningar inom planområdet. 
 

- Exploatören ansvarar för att fastigheterna som försörjs av nätstationen inom 
planområdet försörjs med el tills de är utflyttade. Utflytt är planerad till senast 2023-
12-31. 
 

- Exploatören ansvarar för släckvatten inom planområdet. 
 

 
Avtal 

Överlåtelseavtal  
Kommunen och det kommunägda bolaget, Mariestads markutveckling AB äger marken 
inom planområdet. Kommunen ska ingå avtal som reglerar markförsäljning och 
fördelning av kostnader och ansvar mellan kommunen och exploatör samt andra 
åtaganden. Principer för kostnadsfördelning framgår i kommunens riktlinjer för 
markanvisning. Exempel på avtal som kan bli aktuella är marköverlåtelseavtal och 
genomförandeavtal. Avtal ska ingås med exploatör innan detaljplanen antas. 
 
 
Markavvattningsföretag 

Norra delen av planområdet ingår i båtnadsområdet för det fastställa 
markavvattningsföretaget Brodderuds DF av år 1941. Förekommande täckdikning och 
öppna diken inom åkermarken inom nordöstra avrinningsområdet är reglerat via 
Brodderuds DF. 
 
Markavattningsföretagets syfte är enligt förrättningshandlingarna att dränera ”vattenskadad” 
mark. Dräneringsnivån ligger på cirka 1,2 m under mark vilket är det djup som avvattning 
brukar ske ner till för att skapa goda förutsättningar för att bedriva jordbruk.  
 
Nedströms det nordöstra avrinningsområdet finns utöver Brodderuds DF ytterligare två 
fastställda markavattningsföretag och dessutom ett antal ej fastställda markavattningsföretag 
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som bygger på frivillig överenskommelse. Planområdet ligger ej inom båtnadsområdet för 
dessa markavattningsföretag, men nyttjar samma huvuddike. 
 
Norra delen av planområdet avses även i fortsättningen avvattnas via DF Brodderud men 
anläggningarna inom båtnadsområdet ska rivas. Andelarna i dikningsföretaget behöver 
justeras utifrån att förutsättningarna för avledning och fastighetsindelning förändras. Detta 
prövas av Mark- och miljödomstolen (se även kap Dagvatten, rubrik Avvattning).  
 
I dagsläget berörda markavattningsföretag norrut samt söderut: 
 

 Nr Namn Arkivnr. Båtnadsområde 
[ha] 

Omfattning Belastas 
av 

Fastställt 1 Brodderuds DF 
av år 1941 

R-E1a-
0865 

135 Dikningsföretag 4,5,6 

2 Ingaryd-lövåses 
DF år 1953 

R-E1a-
1562 

123 Dikningsföretag 1,4,5,6 

3 Hassle-Säby DF 
1954 

R-E1a-
1658 

29 Dikningsföretag 1,2,4,5,6 

Frivilligt 
avtal 

4 Brodderuds DF 
av år 1941/1981 

U1168 
 

Uppgift saknas Omläggning 
ledning 

 

5 Igenläggning av 
avlopp 
Brodderyds DF 
år 1972 

U0664 
 

Uppgift saknas Igenläggning av 
öppna avlopp 

 

6 Skogsdikning 
Rösslingen 1988 

U1486 
 

Uppgift saknas Dikningsföretag  

7  U0116 Uppgift saknas Uppgift saknas 1,2,4,5,6 
8 Uppgift saknas U1769 

 
Uppgift saknas Uppgift saknas  

9 Sunda 
dikningsföretag 
av år 1983 

U1298 
 

Uppgift saknas Dikningsföretag 8 
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Karta över markavvattningsföretag, fastställda och icke fastställda, som idag utnyttjar samma huvuddiken som 
området. 
 
 
 
 
Tekniska frågor  

Väganslutning till väg 202 

Kommunen ska ingå avtal med Trafikverket för genomförandet av anslutning av området 
till väg 202 samt justeringar av utformningen av trafikplats Brodderud. I fortsatt arbete som 
Trafikverket ansvarar för ska trafiklösningens utformning fastställas och avgränsas efter 
framtida verksamhets transportbehov i dialog med exploatör och kommun. I arbetet ingår 
justeringar av den planerade utformningen av trafikplats Brodderud samt 
nyanläggningsåtgärder på väg 202 i form av ett ytterligare körfält samt en cirkulationsplats 
som ansluter fordonstrafik från området till väg 202 samt gång- och cykelväg och nya 
hållplatslägen för kollektivtrafiken. 
 
Kollektivtrafik 

Kommunen och exploatör för dialog med Västtrafik för att detaljplanen ska möjliggöra 
lämpliga åtgärder för kollektivtrafikförsörjning av området. Vid granskningsskedet av 
detaljplanen är de slutliga behoven av kollektivtrafik inte fastlagt vilket innebär att frågan 
behöva fortsatt utredas mer ingående i nära dialog mellan parterna.  
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Föroreningar 
 
Inom ett delområde av planen (sumpskogen) förkommer föroreningar med PFAS 
som innebär krav på särskilda åtgärder i genomförandet av detaljplanen, se rubrik 
Föroreningar i mark och grundvatten, så som filtrerande barriärer som hindrar PFAS 
från att spridas. 

Inom både skogs- och åkermark samt sumpskogen förekommer utöver PFAS 
andra ämnen som överstiger halterna för mindre än ringa risk (MRR) respektive 
känslig markanvändning (KM) vilket innebär att det kan finnas det restriktioner 
för hantering av eventuella överskottsmassor från dessa områden Exploatören ska 
samråda med tillsynsmyndigheten (Miljö- och byggnadsnämnden, Mariestads 
kommun) vid hantering av massor där föroreningar som överstiger MMR 
förekommer.  

 
Rivning av befintliga ledningar 

Inom planområdet finns ett flertal ledningar, dessa avses rivas i samband med 
genomförandet. Bland annat finns elledningar, telefonledning samt fiber. 
 
Inom området har Ellevio markförlagda samt luftburna ledningar varav den 
markförlagda högspänningskabeln till den befintliga nätstationen har ledningsrätt. 
Ledningarna och nätstationen försörjer utöver Korstorps gård ytterligare tre bostäder 
söder om planområdet som kommunen har köpt och de avses att rivas i samband med 
exploateringen. Nätanslutningarna till dessa avses sägas upp och ledningarna inom 
planområdet rivas. Rivning bekostas av exploatör. Utflytt planeras till senast 2023-12-31, 
då sägs anslutningarna till nätet upp och ledningen samt nätstation kan rivas. Om 
ledningarna behöver rivas innan utflytt 2024 ska exploatören anordna och bekosta en 
tillfällig lösning för strömförsörjning till bostäderna.  
 
I planområdets södra delar finns telefonledningar tillhörande Skanova. Dessa är inte i bruk 
och ska rivas i samråd med ledningsägaren. 
 
 
Elförsörjning 

Den typ av industri som planområdet möjliggör kräver ett stort effektuttag. Exploatören 
har beställt anslutning av Ellevio som har påbörjat arbetet med en ny regionledning till 
området. 
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Ledningssamordning 

Anslutning av dricksvatten, spillvatten, bortledning av dagvatten till recipient, 
processvatten, kylvatten med flera underjordiska ledningar kommer behöva korsa väg 
E20, strax väster om planområdet samt väg 202 strax norr om planområdet. Under åren 
2024-2027 kommer väg E20 byggas om till mötesseparerad 2+2 körfält vilket kommer 
sammanfall med detaljplanens genomförandetid. För att minska störningar, kostnader 
med mera bör samordning av ledningar ske mellan berörda parter. 
 
 
Dricksvatten och spillvatten 

Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
vid detaljplanens framtagande. I detaljplanearbetet har det fastlagts att planområdet ska ingå 
i kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. När detaljplanen fått laga 
kraft innebär det att kommunen ska bygga ut ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten 
för anslutning till planområdet. Det är fastighetsägaren/verksamhetsutövaren som begär 
anslutning genom servisanmälan och uppger vilket behov av dricksvatten och spillvatten 
som verksamheten har. 
 
 
Vattenväg Tidan 

Vattenvägen från planområdet till Tidan i form av dike passerar under E20 över till 
Sandbäcken (pågående detaljplan) och vidare mot Sund (pågående exploatering) och 
Tidan. Dagvattnet från planområdet kommer därmed att passera ett område som ingår i 
verksamhetsområde för dagvatten. Inom verksamhetsområde för dagvatten äger 
kommunen anläggningen och kommunens VA-avdelning är ansvariga för drift och 
skötsel. VA-avdelningen tar ut en anslutningsavgift samt löpande debitering efter 
förbrukning. Kommunen ansvarar för projektering och genomförande av diket. 
Anslutningspunkt för dagvatten kommer att utredas vidare efter planförslagets 
granskningsskede. Utgångspunkten för anläggningens dimensionering är detaljplanens 
dagvattenutredning samt exploateringen inom detaljplan Sandbäcken.  
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Streckad linje redovisar principiell sträckning från planområdet till Tidan. Sträckan från planområdet 
till Sandbäckvägen utreds av kommunen. 
 
 
 
Ekonomiska frågor  

Planavgift  

Kostnad för detaljplanens framtagande regleras i kommande avtal mellan kommunen 
och exploatören. 
 
 
Kostnader och intäkter för kommunen 

Kommunen har kostnader för framtagande av detaljplan samt vissa 
genomförandeåtgärder såsom till exempel ansökan om omprövning av 
markavvattningsföretag samt erforderliga avtal som behöver ingås för detaljplanen, 
förvärv av fastigheter, utbyggnad av vatten- och avloppsnät. Kommunen har intäkter i 
form av försäljning av mark, plan- och bygglovsavgift, anslutningsavgift för kommunalt 
vatten och avlopp.  
 
 
Kostnader för exploatör 

Exploatören kommer ha kostnader förknippade för byggnation inom kvartersmark, plan- 
och bygglovsavgift, anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, med mera (se även 
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stycke ansvarsfördelning). Kostnader för markförvärv med mera regleras i avtal med 
kommunen. 
 
 
Planekonomisk bedömning 

För kommunen och regionen innebär en industrietablering av den här omfattningen ett 
stort tillskott av arbetstillfällen. Kommunen bedömer att behovet av bostäder kommer 
att öka på sikt och att Mariestad kommer ha ett behov av att växa mer än tidigare 
planerat. Det innebär ett större skatteunderlag på längre sikt men även behov av 
investeringar i samhällsinfrastruktur för att ett stort antal bostäder ska kunna byggas 
samt att driftskostnader kan öka när fler allmänna platser byggs ut i samband med nya 
bostäder och samhällsservice.  
 
 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetskonsekvensbeskrivning  

Planområdet berör sammanlagt 53 fastigheter helt eller delvis. Kommunen respektive 
Mariestads markutveckling AB äger samtliga fastigheter inom planområdet (innehar lagfart 
eller äger genom köp). Detaljplanen möjliggör nybildning av en eller flera fastigheter för 
industriändamål.   
 
Vid ett genomförande av planförslaget är inriktningen att en sammanhållen fastighet bildas 
inom planområdet. Där fastigheter delvis planläggs avses de planlagda delarna regleras in i 
den sammanhållna industrifastigheten och de delar som ligger utanför planområdet regleras 
över till lämplig närliggande fastighet.  
 
Nedan beskrivs konsekvenser för berörda fastigheter med tillhörande berörda servitut och 
rättigheter av detaljplanen. Den första tabellen beskriver konsekvenser för fastigheter inom 
planområdet och den andra beskriver konsekvenser för fastigheter utanför planområdet 
som belastas eller har förmån av servitut eller rättigheter som berörs av detaljplanen. Såväl 
förmåner som laster beskrivs. X i tabellen markerar att inga servitut eller rättigheter som 
berörs av planläggningen finns på fastigheten. 
 
 
Inom planområdet 

Fastighet och 
marksamfällighet 

Omfattning, 
utformning och 
utförande 

Servitut och rättigheter 
som berörs  Konsekvenser  

MARIESTADD  
BRODDERUD 
3:17 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Ingår i båtnad 
dikningsföretag 
Brodderud DF 1941 (R-
E1a-0865, R-E1b-0865) 
 
 

Dikningsföretaget 
omformas via 
omprövning. 
Kommunen ansvarar  
för ansökan hos Mark- 
och miljödomstolen 
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Last: 
1493IM-13/15540 
(1493-2022/12) 
Avtalsservitut 
kraftledning 
 
 
 
 
D-2015-00036426 
kommunikationsledning 
(nyttjanderätt) 

om omprövning. 
 
Kraftledning raseras. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande fastighet 
(Karlstad Dingelsundet 
2:65)) samt inskrivning.  
 
Kommunikationsledni
ng upphör.  
Inskrivningen av 
nyttjanderätten för 
fastigheten dödas. 
Ansökan om dödning 
görs av 
rättighetshavaren 
"Bengstorp fiber Ek". 
Om 
lantmäteriförrättning 
skedde vid inskrivning 
krävs förrättning för att 
döda nyttjanderätten. 
Kommunen bekostar 
ansökan och eventuell 
förrättning. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Ingår i båtnad 
dikningsföretag 
Brodderud DF 1941 (R-
E1a-0865, R-E1b-0865) 
 
 
Förmån: 
1493-3.2 Officialservitut 
väg skogstransporter 
 
1493-3.3 Ofiicialservitut 
väg skogstransporter  
 
Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 
 
1680-MK1433.1 
Officialservitut annat 
servitut väg 

Dikningsföretaget 
omformas via 
omprövning. 
Kommunen ansvarar 
för ansökan hos Mark- 
och miljödomstolen 
om omprövning. 
 
Samtliga vägar raseras. 
Avlopp 
avlägsnas/läggs igen. 
 
Samtliga officialservitut 
upphävs genom 
lantmäteriförrättning. 
Kommunen ansvarar 
för och bekostar 
ansökan om 
fastighetsreglering. 
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1493-3.1 Officialservitut 
avlopp  

Ledningsrätt för 
starkström oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:6 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
95/7718  (Ser-006) 
Avtalsservitut 
vattenledning 
 
16-87/1923.1 
Officialservitut väg 
(ofullständig förmån) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Vattenledningen 
upphör inom 
planområdet. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande fastighet 
(Krontorp 1:14 och 
Krontorp 2:2)) samt 
inskrivning.  
 
Väg raseras inom 
planområdet. 
Officialservitutet 
upphävs genom 
lantmäteriförrättning. 
Kommunen ansvarar 
för och bekostar 
ansökan om 
fastighetsreglering. 
 
Ledningsrätt för 
starkström oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:7 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt för 
starkström oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:8 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt för 
starkström oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:9 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Förmån: 
1493-3.1 Officialservitut 
avlopp 

Avlopp avlägsnas. 
Servitutet upphävs 
genom 
lantmäteriförrättning. 
Kommunen ansvarar 
för och bekostar 
ansökan om 
fastighetsreglering. 
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MARIESTAD 
KORSTORP 2:1 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Ingår i båtnad 
dikningsföretag 
Brodderud DF 1941 (R-
E1a-0865, R-E1b-0865) 

Dikningsföretaget 
omformas via 
omprövning. 
Kommunen ansvarar 
för ansökan hos Mark- 
och miljödomstolen 
om omprövning. 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:2 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:3 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:4 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:5 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:6 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:7 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:8 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 

MARIESTAD 
KORSTORP 2:9 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

 x  x 
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MARIESTAD 
KORSTORP 
2:10 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

x x 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:2 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:3 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:4 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:5 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:6 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:7 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

x x 

MARIESTAD 
KRONTORP 
2:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 
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planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

MARIESTAD 
MUGGEBO 
1:18 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
MUGGEBO 2:8 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

MARIESTAD 
SKARPÅS 1:8 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

D-2015-00036377 
Kommunikationsledning 
(nyttjanderätt).  

Kommunikationsledni
ngen upphör. 
Inskrivningen av 
nyttjanderätten för 
fastigheten dödas.  
Ansökan om dödning 
görs av 
rättighetshavaren 
”Bengtstorp fiber Ek”. 
Om 
lantmäteriförrättning 
skedde vid inskrivning 
krävs förrättning för att 
döda nyttjanderätten. 
Kommunen bekostar 
ansökan och eventuell 
förrättning. 

MARIESTAD 
SKARPÅS 2:1 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

D-2015-00036377 
Kommunikationsledning 
(nyttjanderätt).  

Kommunikationsledni
ngen upphör. 
Inskrivningen av 
nyttjanderätten för 
fastigheten dödas. 
Ansökan om dödning 
görs av rättighets-
havaren ”Bengtstorp 
fiber Ek”. Om 
lantmäteriförrättning 
skedde vid inskrivning 
krävs förrättning för att 
döda nyttjanderätten. 
Kommunen bekostar 
ansökan och eventuell 
förrättning. 
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MARIESTAD 
SPIRHULT 2:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1493IM-14/4593 
Avtalsservitut 
kraftledning 
 
 
 
 
 
 
1680-302 Ledningsrätt 
starkström 
 
 
 
 
 
 
Ingår i båtnad 
dikningsföretag 
Brodderud DF 1941 (R-
E1a-0865, R-E1b-0865) 

Kraftledningen raseras 
inom planområdet.  
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande fastighet 
(Karlstad Dingelsundet 
2:65)) samt inskrivning. 
 
Ledningen raseras. 
Ledningsrätten 
upphävs genom 
lantmäteriförrättning. 
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 
 
Dikningsföretaget 
omformas via 
omprövning. 
Kommunen ansvarar 
för ansökan hos Mark- 
och miljödomstolen 
om omprövning. 

MARIESTAD 
SUNTORP 1:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
1680K-C318/1930 
Officialservitut väg 
 
 
 
 
 
 
 
14-IM13-98/818.1 
Avtalsservitut avlopp 

Väg raseras inom 
planområdet. 
Officialservitutet 
upphävs genom 
lantmäteriförrättning. 
Kommunen ansvarar 
för och bekostar 
ansökan om 
fastighetsreglering. 
 
Avlopp upphör inom 
planområdet. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande fastighet 
(Suntorp 1:2, 
Kommunen lagfaren 
ägare) samt 
inskrivning. 
Kommunen bekostar. 
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MARIESTAD 
SUNTORP 1:3 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

x x 

MARIESTAD 
SUNTORP 1:4 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

x x 

MARIESTAD 
SÖRLÖVÅSEN 
2:2 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Last: 
16-IM3-76/6507 
Avtalsservitut 
avloppsledning 
 
16-IM3-84/2411 
Avtalsservitut brunn mm 

Avloppsledningen samt 
brunn avlägsnas/läggs 
igen. Avtalsservituten 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande 
fastigheter (Sörlövåsen 
2:3-4, Kommunen 
lagfaren ägare) samt 
inskrivning. 
Kommunen bekostar. 

MARIESTAD 
SÖRLÖVÅSEN 
2:3 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Förmån: 
D-2015-00036374 
Kommunikationsledning 
(nyttjanderätt). 
 
16-IM3-76/6507 
Avtalsservitut avlopp 

Kommunikationsledni
ngen upphör. 
Inskrivningen av 
nyttjanderätten för 
fastigheten dödas. 
Ansökan om dödning 
görs av 
rättighetshavaren 
”Bengtstorp fiber Ek”. 
Om 
lantmäteriförrättning 
skedde vid inskrivning 
krävs förrättning för att 
döda nyttjanderätten. 
Kommunen bekostar 
ansökan och eventuell 
förrättning. 
 
Avloppsledningen 
avlägsnas. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter, se 
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Sörlövåsen 2:2. 
Kommunen bekostar. 

MARIESTAD 
SÖRLÖVÅSEN 
2:4 

Fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

Förmån: 
16-IM3-84/2411  
Avtalsservitut brunn mm 
 
 
 
 
Last: 
16-IM3-76/6507 
Avtalsservitut avlopp 

Brunn avlägsnas/läggs 
igen. Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter, se 
Sörlövåsen 2:2. 
Kommunen bekostar. 
 
Avlopp avlägsnas. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom avtal 
mellan i avtalet 
ingående parter 
(kommunen och 
förhärskande 
fastigheter (Sörlövåsen 
2:3, Kommunen 
lagfaren ägare) samt 
inskrivning. 
Kommunen bekostar. 

MARIESTAD 
SÖRLÖVÅSEN 
3:1 

Del av 
fastigheten 
ingår i 
planområdet  
med ändamålet 
J - industri. 

x x 

MARIESTAD 
EKLUNDA S:2 

Samfälligheten 
består av sju 
olika 
delområden 
varav ett ingår i 
planområdet 
med ändamålet 
J - industri. 

 Samfälligheten 
omformas genom  
utträde av Mariestad 
Sörlövåsen 3:1. 
 
Ansökan om utträde ur 
samfälligheten kräver 
lantmäteriförrättning. 
Ansökan utförs och 
bekostas av berörd 
fastighetsägare 
(Kommunen har 
förvärvat Sörlövåsen 
3:1).  
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Utanför planområdet 
 
MARIESTAD 
BENGTSTORP 
1:1 

 Last:  
13/15541 
Avtalsservitut 
kraftledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Hantering av 
kraftledningen och 
avtalsservitutets 
eventuella 
upphävande 
behöver utredas 
närmare kopplat till 
genomförandet av 
planen. Servitutet 
finns till förmån för 
Karlstad 
Dingelsundet 2:65. 
 
Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
BENGTSTORP 
1:7 

 

Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
BRODDERUD 
3:11 

 

Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
BRODDERUD 
3:17 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  

Last: 
1493/2022/12 
(1680-622) 

Samtliga 
officialservitut 
upphävs genom 
lantmäteriförrättnin

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 
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planområdet
. 

Officialservitut 
väg och avlopp 

g. Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 

MARIESTAD 
HASSLERÖR 2:9 

 

Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:1 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Ingår i båtnad 
dikningsföretag 
Brodderud DF 
1941 (R-E1a-
0865, R-E1b-
0865) 
 
 
 
Förmån: 
1493-3.2 
Officialservitut 
väg 
skogstransporte
r 
 
1493-3.3 
Ofiicialservitut 
väg 
skogstransporte
r 
 
 
 
Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 
 
1680-
MK1433.1 
Officialservitut 
annat servitut 
väg 

Dikningsföretaget 
omformas via 
omprövning. 
Kommunen 
ansvarar för 
ansökan hos Mark- 
och miljödomstolen 
om omprövning.  
 
 
Samtliga vägar 
raseras. Avlopp 
avlägsnas/läggs 
igen. 
 
Samtliga 
officialservitut 
upphävs genom 
lantmäteriförrättnin
g. Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 
 
Ledningsrätt för 
starkström 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 
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1493-3.1 
Officialservitut 
avlopp 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:2 

 Last: 
1493-3.3 
Ofiicialservitut 
väg 
skogstransporte
r 
 
 
 
 
1680-1154 
Ledningsrätt 
starkström 

Väg raseras inom 
planområdet. 
Officialservitutet 
upphävs genom 
lantmäteriförrättnin
g. Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 
 
Ledningsrätt för 
starkström 
oförändrad. 

Privatägd 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:4 

 Last: 
1493-3.2 
Ofiicialservitut 
väg 
skogstransporte
r 
 
 
 
 
 
 
1680-1154 
Ledningsrätt 
starkström 

Väg raseras inom 
planområdet. 
Officialservitutet 
upphävs genom 
lantmäteri 
förrättning. 
Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 
 
Ledningsrätt för 
starkström 
oförändrad. 

Kommune
n är 
lagfaren 
ägare. 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:7 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154 
Ledningsrätt 
starkström 
 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätterna 
oförändrade. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 1:8 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154 
Ledningsrätt 
starkström 
 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätterna 
oförändrade. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 
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MARIESTAD 
KORSTORP 1:9 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Förmån: 
1493-3.1 
Officialservitut 
avlopp 

Servitutet upphävs 
genom lantmäteri 
förrättning. 
Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:1 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:2 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:3 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:4 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:5 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KORSTORP 3:6 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
KRONTORP 
1:14 

 Förmån:  
95/7718  (Ser-
006) 
Avtalsservitut 
vattenledning 
 
 
Last: 
1493-3.3 
Ofiicialservitut 
väg 

Vattenledningen 
upphör inom 
planområdet. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom 
avtal mellan i avtalet  
ingående parter 
(Korstorp 1:6 
(kommunen lagfaren 
ägare) och 
förhärskande 

Privatägd. 
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skogstransporte
r 

fastighet) samt 
inskrivning. 
Kommunen 
bekostar. 
 
Väg finns ej längre.  
Officialservitutet 
upphävs genom 
lantmäteriförrättnin
g. Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar ansökan 
om 
fastighetsreglering. 

MARIESTAD 
KRONTORP 2:2 

 Förmån:  
95/7718  (Ser-
006) 
Avtalsservitut 
vattenledning 

Vattenledningen 
upphör inom 
planområdet. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom 
avtal mellan i avtalet  
ingående parter 
(Korstorp 1:6 
(kommunen lagfaren 
ägare) och 
förhärskande 
fastighet) samt 
inskrivning. 
Kommunen 
bekostar. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
MUGGEBO 2:8 

Del av 
fastigheten 
ligger inom  
planområdet
. 

Last: 
1680-1154.1 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningsrätt 
oförändrad. 

Kommune
n har 
förvärvat 
fastigheten 

MARIESTAD 
NORRLÖVÅSE
N 1:1 

 

Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

Privatägd. 

MARIESTAD 
SKARPÅS 3:3 

 Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 

Privatägd. 
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lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 

MARIESTAD 
SUNTORP 1:2 

 Förmån: 
14-IM13-
98/818 
Avtalsservitut 
avlopp 

Avlopp upphör. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom 
avtal mellan i avtalet 
ingående parter 
(Suntorp 1:1 och 
Suntorp 1:2, 
kommunen lagfaren 
ägare för bägge 
fastigheter) samt 
inskrivning. 
Kommunen 
bekostar.  

Kommune
n är 
lagfaren 
ägare. 

MARIESTAD 
VÅTÄNGEN 
3:10 

 

Last: 
1680-302 
Ledningsrätt 
starkström 
 
 
 
 
 
 
1493IM-
14/4593 
Avtalsservitut 
kraftledning 

Ledningen raseras 
inom planområdet. 
Ledningsrätten 
upphävs inom 
planområdet genom 
lantmäteriförrättnin
g.  
Kommunen ansöker 
om och bekostar 
förrättningen. 
 
Kraftledningen 
raseras inom 
planområdet. 
Avtalsservitutet 
upphävs genom 
avtal mellan i avtalet 
ingående parter 
(Våtängen 3:10 och 
förhärskande 
fastighet (Karlstad 
Dingelsundet 2:65)) 
samt inskrivning. 
Kommunen bistår 
upphävandet. 

Privatägd. 
 
 
 

MARIESTAD 
SUNTORP S:1 

 

16-MAF-129 
Samfällighet 
väg 

Samfälligheten 
upplöses och 
överförs till lämplig 
intilliggande 
fastighet. 
Upplösandet kräver 

Kommune
n är 
lagfaren 
ägare för 
samtliga  
ingående 
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Länsstyrelsens 
medgivande och 
omprövning görs 
hos Lantmäteriet 
genom förrättning. 
Kommunen 
ansvarar för och 
bekostar 
upplösandet.  

fastigheter 
(Suntorp 
1:3-4). 

 
 
 
 
 

Prövning enligt annan lagstiftning 

Planförslaget möjliggör för markanvändningen industri. Verksamheter som kan komma 
att bedriva miljöfarlig verksamhet ska prövas enligt 9 kap. Miljöbalken (1998:808). Ärendet 
handläggs av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på typ av industri. 
 
Ett genomförande av planförslaget kan innebära påverkan på skyddade arter vilket skulle 
kräva dispens från artskyddsförordningen (2007:845) enligt § 14 och § 15. 
Dispensärenden handläggs av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen om prövningen 
sker inom ramen för ansökan av miljötillstånd som prövas av mark- och miljödomstol. 
 
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på ett stort antal biotoper skyddade av 
det generella biotopskyddet enligt 7 kap. § 11 MB. Åtgärder som påverkar biotoperna kan 
kräva dispens. Dispensärendet handläggs av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstol om 
prövningen sker inom ramen för ansökan av miljötillstånd som prövas av mark- och 
miljödomstol.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebär påverkan på markavvattningsföretaget 
Brodderud av år 1941. För att anpassa eller minska dess omfattning krävs beslut om 
omlokalisering av markavvattningsföretag enligt kap. 24 MB. Begäran om omprövning 
lämnas till Mark- och miljödomstolen. 
 
Vissa åtgärder som innebär arbeten i vattenområde till exempel igenfyllning av dammar 
inom planområdet, bortledning av grundvatten, tillförsel av vatten för att öka grundvatten 
mängder etc., kan kräva tillstånd för vattenverksamhet. Ansökan prövas av mark. Och 
miljödomstol. Vissa åtgärder som utförs i ett vattenområde är istället anmälningspliktiga och 
anmälan görs till länsstyrelsen.  
 
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap. 23 §) ska en flyghinderanmälanskickas in 
föreuppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra 
veckor innan objektet når en höjd av 20m (45m inom sammanhållen bebyggelse) och 
därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 
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Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av 
Sevesolagen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor). Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på 
mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras. Alla verksamheter som omfattas 
av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen.  
 
Flytt av diken är en anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till 
Länsstyrelsen enligt 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. 
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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