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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen. 

1. Länsstyrelsen
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Räddningstjänsten
5. Västtrafik
6. Mariestads Enduroklubb
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget samt överväga dessa i ett tidigt skede av processen. Kommuen ska samråda 
om förslag till detaljplan med bland annat länsstyrelsen, lantmäteriet, kända sakägare och 
boende som berörs. 

Förslag till Upphävande av del av detaljplan över Bångahagen m.m., Mariestad, Mariestads 
kommun har varit föremål för samråd under perioden 23 juni 2021 till 21 juli 2021. De 
synpunkter som kommit in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande och 
förslag till förändring av planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i denna 
samrådsredogörelse. Av samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som tillgodosetts 
samt vilka kommunen inte kunnat beakta och skälen till detta.

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Precis som vid det tidigare genomfört samrådet, noterar Länsstyrelsen att syftet med 
detta planförslag för upphävande av ett avgränsat område inom gällande detaljplanen, är 
att möjliggöra fastställelse Vägplan för ny dragning av E20. Det framgår av det aktuella 
samrådsremiss att kommunen genomför ett andra samråd för att möjliggöra mindre 
korrigering och minskning av de delar av planen som berörs av upphävandet. Detta på 
grund av att kommunen har fått mer ingående information från Trafikverket rörande 
E20:s nya sträckning.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot det nya förslaget till upphävande utifrån redovisat 
avgränsningsområde.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att upphävande enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget att upphäva angränsade delar planen berör inte någon 
av ingripandegrunder, därför kan accepteras och inte kommer att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas.
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Kommentarer
Noteras.

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.

Kommentarer
Noteras.

3. Trafikverket
Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet 
prövas positivt. Antagandebeslut ska skickas till Trafikverket för att fastställande av 
vägplan ska kunna ske.

Kommentarer
Noteras.

4. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Noteras.

5. Västtrafik
Västtrafik har inga synpunkter på förslaget att upphäva del av detaljplan för Bångahagen 
m.m.

Kommentarer
Noteras.

6. Mariestads enduroklubb
Efter att vi har granskat det material som skickats ut från Mariestads Kommun så be-
dömer vi att de ändringar i området som berör ombyggnad av E20 som visas i filmerna 
inte kommer påverka vår verksamhet i någon större omfattning utan att vi kan fortsätta 
klubbens verksamhet.
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Det som oroar oss mer är kommunens planer på Industrietablering Sandbäcken som vid 
genomförandet kommer helt ta bort vår klubbs möjlighet att fortsätta sin verksamhet i 
området.

Banan vi använder idag har klubben skapat genom ideellt arbete sedan starten 1991. Om 
vi blir av med området utan att vi har något nytt område att flytta till skulle innebära en 
stor risk för att klubbens existens äventyras. Att bygga en ny bana och få den godkänd 
av kommun och SWEMO tar tid och kräver omfattande arbete av klubbens medlemmar, 
finns det ingen möjlighet att träna på egen bana under byggnationstiden så är risken över-
hängande att många medlemmar går över till klubbar i närliggande kommuner.

Vårt förslag är att vi i samråd med kommunen hittar ett nytt område som vi kan bygga 
upp en ny träningsbana så vi kan flytta från Bånga i god tid innan industrietableringen 
påbörjas.

Det finns markområden innanför Norra infarten till Mariestad som skulle lämpa sig väl 
till Enduroklubbens verksamhet.

Klubbens fortsatt målsättning är att kunna erbjuda Mariestads invånare möjligheten att 
träna och tävla inom enduro. Vi kommer även fortsättningsvis att årligen arrangera täv-
lingarna Oxjakten och BGN som tillsammans lockar cirka 400-450 st deltagare.

Kommentarer
Kommunen noterar att ni inte har några invändningar vad gäller Upphävande av del av 
detaljplan över Bångahagen m.m.

Vad gäller Sandbäcken är detta ingenting som kan hanteras inom den här 
upphävandeprocessen. Vi noterar era synpunkter och kommer under planeringens gång 
för aktuella ärenden ha en löpande dialog tillsammans med er.




