
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 25 januari 2021 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

Mariestad den 18 januari 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag  
Yvonne Gogolin (M) 
Nils Farken (S) 

1. n
k 

Anmälningsärenden  

2. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

mailto:eleonor.hultmark@mariestad.se
http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige


 

  Sida 2 

 

 

ÄRENDELISTA  

3. n
k 

Anmälan av nya motioner   

4. n
k 

Frågor och interpellationer   

5. n
k 

Biblioteksplan för Mariestads 
kommun 2021-2024 

 

6. n
k 

Brandskyddspolicy för Mariestads 
kommun 

 

7. n
k 

Avgifter för kopior av allmänna 
handlingar 

 

8. n
k 

Utökad samverkan inom 
upphandling och 
inköpsorganisationen 

 

9. n
k 

Godkännande av utträde ur 
samverkansavtal för gemensam 
lönenämnd 

 

10. n
k 

Beslut om antagande: Detaljplan 
för del av Marieholm 10:1, 
Ekuddens båtgård, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 

 

11. n
k 

Medborgarförslag om 
vindkraftverksamhet i Västra 
Kinneskogen 

 

12. n
k 

Motion om att utöka den politiska 
styrgruppen för framtagandet av 
handlingsplan för Agenda 2030 

 

13. n
k 

Motion om ekonomiskt tillskott till 
Mariestads kommun för år 2020 att 
användas inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden 
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ÄRENDELISTA  

14. n
k 

Valärenden   

 



BESLUT

Dnr:

1/2

2020-12-15

201-56545-2020

Ny ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
30 november 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Tomas Dahlén
Avgången ledamot: Per-Olof Henningsson

Någon ny ersättare har inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Mariestad

Ledamot Ersättare

Riitaa Holmblad
Tomas Dahlén *
Joar Strid

1. Susanna Dahlén

Per Johansson 1. Beatrice Barck



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg

Kopia till
Mariestads kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Sverigedemokraterna



Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 5 januari 2021 10:03 
Till: Info Mariestads kommun 
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder 
 
 

Meddelande  

 

 

 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun 

Valbarhetshinder 

Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 

uppdraget genast.  

Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen 

härmed uppmärksamma Mariestads kommun på att vald ledamot i kommunfullmäktige, Tomas 

Dahlén (SD), har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet. 

 

Med vänlig hälsning 
  

David 

  
David Forsberg 
Handläggare 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
+46(0)10-224  40 00 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

 

        Rättsenheten 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5ODM3Mzc5O3V1aWQ9NUZGNDJCNDJEMjQ3M0UxNEM5RUExOTBEMEVBRUVBNTA7dG9rZW49YTE5ZmNmNjE1ZDM3OWQ0MDEwY2EwOTVlYjUzYjU4Y2M2MDlmY2MwMDs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5ODM3Mzc5O3V1aWQ9NUZGNDJCNDJEMjQ3M0UxNEM5RUExOTBEMEVBRUVBNTA7dG9rZW49YTE5ZmNmNjE1ZDM3OWQ0MDEwY2EwOTVlYjUzYjU4Y2M2MDlmY2MwMDs%3D


Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 5 januari 2021 10:03 
Till: Info Mariestads kommun 
Ämne: Till kommunfullmäktige, underrättelse om valbarhetshinder 
 
 

Meddelande  

 

 

 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun 

Valbarhetshinder 

Kommunallagen 4 kap 7 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också 

uppdraget genast.  

Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill Länsstyrelsen 

härmed uppmärksamma Mariestads kommun på att vald ersättare i kommunfullmäktige, Susanna 

Dahlén (SD), har valbarhetshinder eftersom hon inte längre är folkbokförd i valområdet. 

 

Med vänlig hälsning 
  

David 

  
David Forsberg 
Handläggare 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
+46(0)10-224  40 00 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

 

        Rättsenheten 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5ODM3MzY1O3V1aWQ9NUZGNDJCMzUxMzQ4NUVGQjhEMDRDMkI2NTBGQjNEODE7dG9rZW49MjVjMDU2NDlhNmNlNzg1NWRjNzg5ZWJhMjI3MzQzMjMzODViMGU0Zjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5ODM3MzY1O3V1aWQ9NUZGNDJCMzUxMzQ4NUVGQjhEMDRDMkI2NTBGQjNEODE7dG9rZW49MjVjMDU2NDlhNmNlNzg1NWRjNzg5ZWJhMjI3MzQzMjMzODViMGU0Zjs%3D




Från: Caroline Ekeroth <ekeroth.c@gmail.com> 
Skickat: den 13 januari 2021 08:29 
Till: Anneli Bergqvist 
Ämne: Re: Medborgarförslag  
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej Anneli 
 
Mailar enligt överenskommelse per telefon. 
Skulle vilja göra en ändring i förslaget ang förslag på plats för lekparken. 
Du får gärna ändra förslag på plats till gräsplätten intill cykelbanan mellan gamla och nya Ekudden. Där 
det tidigare varit en lekplats. 
Tack på förhand! 
 
Mvh  
 
Caroline Ekeroth  
 
> 5 jan. 2021 kl. 08:40 skrev Anneli Bergqvist <anneli.bergqvist@mariestad.se>: 
>  
>  
> Hej 
>  
> Mariestads kommun har tagit emot ditt medborgarförslag och det har fått ärendenummer KS 2021/12. 
> Förslaget kommer att anmälas på nästa kommunfullmäktige och då beslutas det vilken sektor som ska 
bereda förslaget. 
>  
> Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år räknat från 
dagen då det lämnades in. Du kommer få ett besked när ditt förslag ska beslutas. 
>  
>  
> Mvh 
> Anneli Bergqvist  
> Administrativ handläggare/ Nämndsekreterare 
>  
> Mariestads kommun 
> Postadress 542 86 Mariestad 
> Besök Stadshuset Kyrkogatan 2 
> Telefon 0501-75 50 59 
> Växel 0501-75 50 00 
> anneli.bergqvist@mariestad.se 
> www.mariestad.se  
>  
>  
>  
>  

mailto:anneli.bergqvist@mariestad.se
mailto:anneli.bergqvist@mariestad.se
http://www.mariestad.se/


>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
> -----Ursprungligt meddelande----- 
> Från: Caroline Ekeroth <ekeroth.c@gmail.com>  
> Skickat: den 2 januari 2021 12:17 
> Till: Info Mariestads kommun <info@mariestad.se> 
> Ämne: Medborgarförslag  
>  
> Hej 
>  
> Bifogar medborgarförslag. 
>  
> Mvh  
>  
> Caroline Ekeroth  
> 070-2050152 
>  
>  
> ------------------------------------ 

> E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skr�ppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit 

stoppat, , klicka p� l�nken f�r att rapportera det 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5z
ZTt0cz0xNjA5NTg2MjEyO3V1aWQ9NUZGMDU2MjRBMTYxQkJBQTMwNUI4MkIxMTE5QTNDQ0M7dG9rZ
W49MmFlYmY5NWUwMDY2Mzg1MWQzNzExOWNhN2ZhZTEwMjg2MGMzNGI3NTs%3D). 
>  
>  
 
------------------------------------ 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skr�ppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit 

stoppat, , klicka p� l�nken f�r att rapportera det 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5lbGkuYmVyZ3F2aXN
0QG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjEwNTIyOTMzO3V1aWQ9NUZGRUExMzUzREQwMTE0N0FCRDY5NzU1NTE
1MDNFRDc7dG9rZW49ODljNGRjNzA1ZjU4ZGYyZGQyNmM3ZGI1Mzk2ZGQzZGQxZDFmOGVkYjs%3D). 
 

mailto:ekeroth.c@gmail.com
mailto:info@mariestad.se
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5NTg2MjEyO3V1aWQ9NUZGMDU2MjRBMTYxQkJBQTMwNUI4MkIxMTE5QTNDQ0M7dG9rZW49MmFlYmY5NWUwMDY2Mzg1MWQzNzExOWNhN2ZhZTEwMjg2MGMzNGI3NTs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5NTg2MjEyO3V1aWQ9NUZGMDU2MjRBMTYxQkJBQTMwNUI4MkIxMTE5QTNDQ0M7dG9rZW49MmFlYmY5NWUwMDY2Mzg1MWQzNzExOWNhN2ZhZTEwMjg2MGMzNGI3NTs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA5NTg2MjEyO3V1aWQ9NUZGMDU2MjRBMTYxQkJBQTMwNUI4MkIxMTE5QTNDQ0M7dG9rZW49MmFlYmY5NWUwMDY2Mzg1MWQzNzExOWNhN2ZhZTEwMjg2MGMzNGI3NTs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5lbGkuYmVyZ3F2aXN0QG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjEwNTIyOTMzO3V1aWQ9NUZGRUExMzUzREQwMTE0N0FCRDY5NzU1NTE1MDNFRDc7dG9rZW49ODljNGRjNzA1ZjU4ZGYyZGQyNmM3ZGI1Mzk2ZGQzZGQxZDFmOGVkYjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5lbGkuYmVyZ3F2aXN0QG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjEwNTIyOTMzO3V1aWQ9NUZGRUExMzUzREQwMTE0N0FCRDY5NzU1NTE1MDNFRDc7dG9rZW49ODljNGRjNzA1ZjU4ZGYyZGQyNmM3ZGI1Mzk2ZGQzZGQxZDFmOGVkYjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5lbGkuYmVyZ3F2aXN0QG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjEwNTIyOTMzO3V1aWQ9NUZGRUExMzUzREQwMTE0N0FCRDY5NzU1NTE1MDNFRDc7dG9rZW49ODljNGRjNzA1ZjU4ZGYyZGQyNmM3ZGI1Mzk2ZGQzZGQxZDFmOGVkYjs%3D


 



Från: Hjalmar Thulin <hjalmar@thulinare.se> 
Skickat: den 9 december 2020 21:26 
Till: Info Mariestads kommun 
Ämne: Tillägg till medborgarförslag med diarienummer KS 2020/456 
 
Hej, jag trodde inte att studiebesök behövdes vid alla återvinningsstationer för att svara tillräckligt bra på 
blankettens hur-fråga, men mitt försenade studiebesök vid Strandvägens återvinningsstation uppdagade 
att jag trodde fel. Därför behövs följande tillägg till mitt medborgarförslag som har diarienummer KS 
2020/456: 
 
Alternativet "utökad städningsrutin" utesluts för Strandvägens återvinningsstation, eftersom skräp blåser 
ner i sjön vid sydliga vindar. Om det blir byte till högt stängsel där, så behöver stationen även vändas, 
eftersom den för närvarande är öppen mot sjön. Alternativet är två meter högt plank (i stället för 
stängsel) som vindskydd. Plank är effektivare mot växlande vindriktningar också. Med detta sagt bör två 
meter högt plank övervägas vid alla återvinningsstationer. Eller lös problemet på ännu bättre sätt, min 
hur-beskrivning är ju egentligen bara en inspirationskälla. 
 
Med planetskötande hälsningar 
 
/Hjalmar 
 
Telefon 0709 62 10 90 
 
 
------------------------------------ 
E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit 
stoppat, , klicka på länken för att rapportera det 
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5z
ZTt0cz0xNjA3NTQ1NTg0O3V1aWQ9NUZEMTMyRUZDQzMwQTdDMDdEQTZEODJDMURFNjNDNjk7dG9rZ
W49OTE2ZmZhODQzNWRhMDEwODY0YjkyYjA4OWIyMmZkMDliN2FjOGViZjs%3D). 

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA3NTQ1NTg0O3V1aWQ9NUZEMTMyRUZDQzMwQTdDMDdEQTZEODJDMURFNjNDNjk7dG9rZW49OTE2ZmZhODQzNWRhMDEwODY0YjkyYjA4OWIyMmZkMDliN2FjOGViZjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA3NTQ1NTg0O3V1aWQ9NUZEMTMyRUZDQzMwQTdDMDdEQTZEODJDMURFNjNDNjk7dG9rZW49OTE2ZmZhODQzNWRhMDEwODY0YjkyYjA4OWIyMmZkMDliN2FjOGViZjs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjA3NTQ1NTg0O3V1aWQ9NUZEMTMyRUZDQzMwQTdDMDdEQTZEODJDMURFNjNDNjk7dG9rZW49OTE2ZmZhODQzNWRhMDEwODY0YjkyYjA4OWIyMmZkMDliN2FjOGViZjs%3D








 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 2                                                   Dnr 2020/00442  

Biblioteksplan för Mariestads kommun 2021-2024 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till biblioteksplan för Mariestads 
kommun 2021-2024.  

Bakgrund 

Biblioteksplanen för Mariestads kommun är ett övergripande styrdokument för den 
kommunala biblioteksverksamheten. Den är ett politiskt dokument som ger en tydlig 
riktning för uppdraget och utvecklingen av kommunens bibliotek. 
Biblioteksverksamheten i Mariestads kommun styrs främst av Bibliotekslagen och 
Skollagen. Andra vägledande dokument är Regional Biblioteksplan Västra Götaland 
2020-2023 och kommunala styrdokument. 

Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner. 
Biblioteksplanen har stor betydelse för att stärka och utveckla bibliotekens roll i 
kommunen. Den tar upp fyra fokusområden, nämligen läsfrämjande, lärande, digital 
delaktighet och det öppna biblioteket. Helt kort beskrivs folkbiblioteket inklusive 
filial och den breda verksamhet som bedrivs, de kommunala skolbiblioteken samt 
nuläge och  utmaningar.  

Kommunens tidigare biblioteksplan gäller för åren 2017-2020. Efter de 
rekommendationer som Kungliga biblioteket hänvisar till ska den nya planen gälla för 
perioden fram till år 2024. En gällande biblioteksplan är en förutsättning för att 
kunna ansöka om statliga medel.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet gav uppdrag om att biblioteksplanen till kommunstyrelsens 
sammanträde skulle revideras utifrån de politiska målen och i enlighet med den 
diskussion som förts på dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) tillstyrker planen och yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att anta förlag till biblioteksplan för Mariestads kommun 2021-
2024. 

Erik Ekblom (M) ställer sig bakom Anders Karlssons (C) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Anders Karlssons yrkande och finner 
att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Karlssons yrkande. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 423/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 

Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24 

Förslag till Biblioteksplan för Mariestads kommun 2021-2024 (rev. dec 2020) 

 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Maria Appelgren, utbildningschef) 
(Tomas Ekström, kultur- och fritidschef) 
(Linda Svensson, bibliotek- och museichef) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-12-03 
Dnr: KS 2020/00442   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Biblioteksplan för Mariestads kommun 2021-
2024 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att antal förslag till biblioteksplan för Mariestads 
kommun 2021-2024.           

Bakgrund 

Biblioteksplanen för Mariestads kommun är ett övergripande styrdokument för 
den kommunala biblioteksverksamheten. Den är ett politiskt dokument som 
ger en tydlig riktning för uppdraget och utvecklingen av kommunens bibliotek. 
Biblioteksverksamheten i Mariestads kommun styrs främst av Bibliotekslagen 
och Skollagen. Andra vägledande dokument är Regional Biblioteksplan Västra 
Götaland 2020-2023 och kommunala styrdokument. 
 
Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta 
biblioteksplaner. Biblioteksplanen har stor betydelse för att stärka och utveckla 
bibliotekens roll i kommunen. Den tar upp fyra fokusområden, nämligen 
läsfrämjande, lärande, digital delaktighet och det öppna biblioteket. Helt kort 
beskrivs folkbiblioteket inklusive filial och den breda verksamhet som bedrivs, 
de kommunala skolbiblioteken samt nuläge och  utmaningar.  
 
Kommunens tidigare biblioteksplan gäller för åren 2017-2020. Efter de 
rekommendationer som Kungliga biblioteket hänvisar till ska den nya planen 
gälla för perioden fram till år 2024. En gällande biblioteksplan är en 
förutsättning för att kunna ansöka om statliga medel.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 
 
Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24 
 
Förslag till Biblioteksplan för Mariestads kommun 2021-2024         
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Åsa Alvner 
Chef sektor ledning   
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Inledning 

Biblioteksplanen för Mariestads kommun är ett övergripande styrdokument för den kommunala 

biblioteksverksamheten. Den är ett politiskt dokument som ger en tydlig riktning för uppdraget 

och utvecklingen av kommunens bibliotek.  

Biblioteksverksamheten i Mariestads kommun styrs främst av Bibliotekslagen och Skollagen. 

Andra vägledande dokument är Regional Biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023 och 

kommunala styrdokument. 

 

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets  

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och  

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

 

Bibliotek i Mariestads kommun – nuläge 

Folkbiblioteket 

Bibliotekens uppdrag är att främja läsning och folkbildning. Biblioteket ska vara en inspirerande 
mötesplats med tillträde för alla. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och unga, personer med 
läsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska. Att synliggöra minoritetsspråken 
ingår i bibliotekets uppgifter. I Mariestad har 8 % av befolkningen sina rötter i Finland vilket ger 
ett särskilt fokus på det finska språket. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för biblioteken i Mariestads kommun. Huvudbiblioteket, Mariestads 
stadsbibliotek, ligger i centrala Mariestad. Biblioteket har en filial som ligger i Lyrestads skola, en 
F-6 skola. Stadsbiblioteket säljer bibliotekstjänster till kriminalvården i Mariestad. 
 

 Öppettider: 7 dagar i veckan totalt 52 timmar (helgstängt under sommaren). Biblioteket 
har sedan vintern 2019 söndagsöppet, och hoppas på det sätter nå fler barnfamiljer 

 Personal: 13 personer, arbetar på Stadsbiblioteket 2020, totalt 11,07 årsverken. 

 Fysiska besök: Huvudbiblioteket hade under 2019 i genomsnitt 350 besökare/dag. 
Under 2020 påverkas antalet besökare av Coronapandemin. 

 Bestånd: 100 000 fysiska medier: tryckta böcker, tidskrifter, tidningar, ljudböcker i olika 
format, filmer och tv-spel. Digitalt finns även e-böcker, ljudböcker, språkkurser och 
databaser. 

 Lån: 5,2 fysiska lån per invånare och år i Mariestad enligt Sveriges officiella 
biblioteksstatistik. Motsvarande siffra för riket är 5,5 lån/år. 

 Kostnad: 321 kr/invånare kostar biblioteksverksamheten i Mariestad. Motsvarande 
siffra för riket är 444 kr/invånare. 



På filialen i Lyrestad arbetar en person, 12 timmar i veckan. Filialen har ett bestånd på ca 7 000 
medier och har öppet två dagar, totalt åtta timmar i veckan (stängt sommartid). En stor del av 
filialverksamheten ägnas åt skolan. 
 
Bibliotekets barnverksamhet riktar sig till barn från nyfödda till unga vuxna, samt till 
vårdnadshavare, förskolor och skolor. Alla nyfödda erbjuds en bokgåva genom BVC. När 
barnen går i förskoleklass bjuds de in till biblioteket för att få lånekort, biblioteksintroduktion 
och en gåvobok. Utöver dagligt arbete ordnas barnteater, lovaktiviteter, bokcirklar och 
sagostunder. Förskolor och skolor besöker biblioteket och kan även beställa boklådor. 

Biblioteket har även programverksamhet för vuxna, bland annat: föredrag, författarbesök, 

bokcaféer och bokcirklar. 

Stadsbibliotekets socialbibliotekarie ger särskild service till äldre och till personer med 

läsnedsättning och andra funktionsvariationer. Det kan handla om Boken kommer, det vill säga 

beställning och hemleverans av medier, eller anpassade medier, som inläsningar och lättläst. 

Biblioteket har sedan hösten 2019 ett Digidelcenter där allmänheten kan få hjälp med frågor 

rörande datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller digitala tjänster. DigidelCentrets service 

finns i bibliotekets dagliga verksamhet men vid särskilda drop-in tillfällen finns extra personal 

på plats för att svara på frågor. Under 2020 har DigidelCenter med drop–in varit stäng på 

grund av corona men viss rådgivning har gjorts via telefon. 

Biblioteket har en stor lokalhistorisk samling som även innehåller ett uppskattat bildarkiv. 

Bildarkivet är tillgängligt och sökbart på nätet i en databas som är gemensam med Vadsbo 

museums föremålssamling och Törebodas bildarkiv. 

Stadsbiblioteket är involverat i samverkan på både nationell, regional och lokal nivå. 

Nationellt sker samverkan med Kungliga Biblioteket genom Libris, den nationella 

bibliotekskatalogen. Biblioteket medverkar också i en nationell satsning för att stärka hela 

befolkningens digitala kompetens. 

Regionalt sker samverkan genom Kultur i Väst, som omfattar 49 kommuner i Västra 

Götalands-regionen. Kommunerna samverkar kring utbildning, konsulentstöd, nätverk, 

upphandling, medier, transporter och programverksamhet. Mariestads kommun samverkar 

också regionalt i olika projekt som delfinansieras av Västra Götalandsregionen. 

Mariestad ingår i Bibliotek Mellansjö: 8 kommuner i Skaraborg som samarbetar i 

biblioteksfrågor. Biblioteken delar på sina medier, stöttar varandra med kompetens och 

driver tillsammans system- och webbutveckling av biblioteksdatabasen. 

Lokalt samverkar biblioteken med verksamheter såsom skola, förskola, äldreomsorg, social 

omsorg, barnavårdscentraler, kriminalvården, föreningar och studieförbund. 

Bibliotekslagen slår fast att det ska finnas folkbibliotek i alla kommuner och att alla elever ska 

ha tillgång till skolbibliotek. Barn och unga är en prioriterad grupp för folkbiblioteken och 

uppdraget gäller främst att ge läslust och inspirera till nöjesläsning på fritiden. Läsning och 

tillgång till litteratur i skolan är i första hand skolans ansvar. Stadsbiblioteket utgör ett stöd 

för skolorna genom bokdepositioner och riktade medieinköp, som ett komplement till 

befintliga skolbibliotek. Skolklasser kommer också till biblioteket för bokprat, 

biblioteksundervisning och för att låna böcker. 

 



Skolbiblioteken  

Utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken i Mariestads kommun. I kommunen finns elva 

skolor. Det finns skolbibliotek på tio av skolorna, medan Lyrestads skola använder folk-

biblioteket som är lokaliserat i skolans lokaler. Tunaholmsskolan har bibliotek men samordnar 

även med Vadsbogymnasiet.  

Vadsbogymnasiets skolbibliotek är bemannat med en bibliotekarie på heltid, samt en assistent på 

deltid. Biblioteket har, liksom övriga skolbibliotek, öppet dagligen under skoltid. I Lyrestad har 

skolan även tillgång till folkbibliotekets personal under allmänhetens öppettider. På övriga skolor 

finns inte fast bemanning i skolbiblioteken utan skolorna utser biblioteksansvariga, främst inom 

lärarkollegiet, som ansvarar för skolbiblioteken. 

På skolbiblioteken finns facklitteratur, skönlitteratur, tidningar och informationsteknik. Det finns 

ett behov av att utöka andelen informationsteknik vid skolbiblioteken, digitalisera skol-

biblioteken samt att fortsätta utrusta dem med litteratur som passar för ett mångkulturellt 

samhälle och som stöd för språkinlärning. 

Skolbiblioteken är tillgängliga för eleverna som en del i undervisningen och verksamheten 

omfattar utlåning, undervisning i bibliotekskunskap, stöd till lärare och elever samt litteraturstöd 

i skolarbetet. Skolornas biblioteksansvariga samarbetar med ämneslärare kring inköp till 

skolbiblioteken. 

Skolorna samverkar med folkbiblioteket genom skolans kulturråd och alla skolor bjuds in till 

Stadsbiblioteket för studiebesök. När eleverna lämnar grundskolan ska de vara väl bekanta med 

både skol- och Stadsbiblioteket. 

 

Utmaningar och möjligheter 

Folkbiblioteket 

Folkbibliotek har ett stort förtroende bland allmänheten och är en viktig mötesplats dit människor 
kan vända sig och få hjälp. Biblioteken märker av ett ökat tryck på allmän medborgarservice, som 
kopiering, scanning och kontakt med företag och myndigheter, detta som en konsekvens av att 
bemannade servicekontor försvinner i samhället. 
 
Ökad digitalisering, minskat läsintresse, en åldrande befolkning, och fler invånare med annat 
modersmål än svenska, är samhällstrender som uppmärksammas i biblioteksplan för Västra 
Götaland. Samma utveckling gäller för Mariestads kommun och ställer ökade krav på biblioteks-
verksamheten. Biblioteken spelar en viktig roll som stöd i det livslånga lärandet och kan hjälpa till 
att höja invånarnas utbildningsnivå. 33% av Mariestads invånare har en eftergymnasial utbildning, 
motsvarande siffra för riket är 44 %. 

 

Digitalisering 
När samhället digitaliseras i snabb takt och alternativ till digitala tjänster allt oftare saknas ökar 

klyftan mellan de som har och de som saknar digital kompetens. Företag och myndigheter 

stänger sina kontor och hänvisar endast till digitala tjänster. En stor grupp i samhället saknar 



fortfarande tillgång till och kunskap om digitala redskap och medier, vilket leder till utanförskap. 

Detta utgör ett samhällsproblem och är en viktig demokratifråga. De faktorer som främst 

påverkar digital delaktighet är ålder, funktionsvariationer, utbildning och inkomst. Många är i 

stort behov av hjälp i den digitala världen och vänder sig då till biblioteken. Utökat samarbete 

kring DigidelCenter med fler aktörer är ett utvecklingsområde de nästkommande åren. 

 

       Att förstå flödet av nyheter och ha en källkritisk förmåga är kärnan i yttrande- och        

informationsfriheten. Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023 

 

Efterfrågan på digitala medier och tjänster driver också upp bibliotekens kostnader, eftersom 

dessa ofta är dyrare än traditionella medier. Förväntningar på ett digitaliserat kulturarv som är 

tillgängligt på ett attraktivt sätt gör att det krävs investeringar i system för registrering och 

publicering. Samarbetet Bibliotek Mellansjö syftar till att utveckla biblioteksverksamheterna på 

ett resurseffektivt sätt för att möta dagens och morgondagens behov och på så sätt åstad-

komma en bättre biblioteksservice för bibliotekens användare. Men investeringar krävs för att 

Bibliotek Mellansjö ska kunna utveckla gemensamma bibliotekstjänster. 

 

Minskat läsintresse 

Litteraturen är utsatt för konkurrens och ungas intresse för läsning minskar. Ett orosmoln är de 

stora skillnaderna mellan olika grupper. Socioekonomisk bakgrund och kön är avgörande 

faktorer. Folkbibliotek och skolbibliotek betyder extra mycket för de barn som växer upp utan 

läsande förebilder. Att förmedla rätt bok till rätt person är det magiska tricket som väcker läslust. 

Detta är en självklar uppgift för både folk- och skolbibliotek, men det är en uppgift som kräver 

kunskap och engagemang. Biblioteket ska inspirera och involvera barn och unga i läsande både 

på biblioteket och i fritidssammanhang. 

 

Fler äldre 
En åldrande befolkning ställer allt högre krav på biblioteket. Både den fysiska och digitala 

tillgängligheten behöver ses över, för att motsvara dessa behov. Anpassade medier och tjänster, 

liksom uppsökande verksamhet är viktigt för att upprätthålla en god service för denna målgrupp. 

Att få möjlighet att läsa och kunna ta del av samhällsinformation är en demokratisk rättighet. 

Det är även en viktig faktor för bibehållen livskvalitet. Äldre är den största gruppen i digitalt 

utanförskap. 

 

Flerspråkighet 
Allt fler i samhället har ett annat modersmål än svenska. Flerspråkighet är alltid en tillgång och 

aldrig ett hinder att för lära sig ett nytt språk. Den som har goda kunskaper och är en god läsare 

i sitt modersmål, har lättare att lära sig ett nytt språk. Det är en utmaning för biblioteken att 

locka till läsning och ha ett brett utbud av medier av god kvalitet på många språk. Att värna 

minoritetsspråken är också en viktig uppgift för biblioteken. 

 



Skolbiblioteken 

För skolbiblioteken i Mariestads kommun är det en utmaning att ha så många skolbibliotek och 

samtidigt hålla en hög kvalitet och ett brett utbud. Det är också en utmaning att i tillräcklig 

omfattning bemanna skolbiblioteken och tillgodose att de är digitaliserade. För att möta dessa 

utmaningar och utveckla skolbiblioteken ansöker grundskolan och gymnasiet tillsammans om 

statsbidrag när det är möjligt, för att anställa en skolbibliotekarie. Detta möjliggör en utveckling 

av grundskolans bibliotek, både vad gäller att skapa en god och likvärdig kvalitet på 

skolbiblioteken och göra dem mer tillgängliga. Den ökade bemanningen ger också  

förutsättningar för ett ökat stöd till lärare och elever. 

 

Mål för Mariestads bibliotek 

Folkbiblioteket 

Biblioteksplanen för Mariestads kommun tar avstamp i biblioteksplanen för Västra Götalands 

län och anger samma områden för biblioteksutveckling:  

Läsfrämjande - Lärande - Digital delaktighet - Det öppna biblioteket 

 

Läsfrämjande 

Litteraturen tar oss till andra världar. Den ger en djupare förståelse för oss själva, andras villkor 

och världen omkring oss. Genom läsning utvecklas språket och fantasin. En god läsförmåga är 

en förutsättning för att klara skola och högre utbildning, men även för att förstå och vara 

delaktig i samhället. Nyckeln till att utveckla den läsförmågan är att väcka läslust. Det är en av 

bibliotekets allra viktigaste uppgifter. 

 

Biblioteken i Mariestad 

 Ska väcka intresse för litteraturen och skapa läslust genom boktips, bokprat, bokcirklar 

och författarbesök, och genom att visa på bredden av litteratur vad gäller genre och 

svårighetsgrad 

 Ska ge möjligheter för alla att läsa och möta litteratur genom ett brett och varierat 

medieutbud, medier på många språk och medier anpassade för personer med 

funktionsvariationer. 

 Ska prioritera barn och unga i det läsfrämjande arbetet, och rikta särskilda insatser till 

förskolan. Genom förskolan kan biblioteket nå föräldrar och personal för att inspirera 

och väcka läsintresse i tidig ålder. 



 Ska nå fler barn och ungdomar med olika bakgrund och intressen genom samarbete med 

övriga enheter inom kultursektorn. Fler unga ska lockas att läsa genom samarbete med 

kommunens fritidsgårdar. 

Lärande 

Biblioteken har genom sin långa folkbildande tradition en viktig roll att spela för en 

demokratisk samhällsutveckling. Alla som söker kunskap, oavsett om det gäller forskning, 

skolarbete, allmänbildning eller för att klara vardagen, kan vända sig till folkbiblioteken. 

Biblioteken i Mariestad 

 Ska främja ett livslångt lärande och stötta utbildning på alla nivåer med medier och 

professionell service.  

 Ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning genom handledning i medie- och 

informationskompetens, men även i utställningar och programverksamhet. 

 Ska bidra till att göra det lokala kulturarvet tillgängligt, genom digitalisering samlingar 

och ökad sökbarhet. 

 
Digital delaktighet 

En stor del viktig samhällsinformation publiceras endast digitalt. Företag och myndigheter 

hänvisar ofta till digitala kanaler vid kontakt. Den som inte kan hantera digitala medier hamnar i 

utanförskap. 

Biblioteken i Mariestad 

 Ska verka för att minska digitala klyftor i samhället genom handledning i sin biblioteks-

service och riktade utbildningsinsatser till allmänheten, så kallat DigidelCenter. Särskilt 

prioriterade grupper är äldre och personer med funktionsvariationer. 

 Ska med hjälp av digitaliseringsstrategen i Mariestads kommun söka samverkan med andra 
aktörer inom och utanför kommunal verksamhet för att klara uppdraget att utbilda 
befolkningen i medie- och informationskompetens. 
 

 Ska kontinuerligt utbilda personalen i digital kompetens, dels genom regionens 
utbildningsprogram, dels genom kollegialt lärande 

 

Det öppna biblioteket 

Alla biblioteksanvändare har rätt att möta en biblioteksverksamhet som inte diskriminerar 

någon. På folkbiblioteket beaktas jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i alla frågor som rör 

verksamheten och integreras i det dagliga arbetet.  

  



Biblioteken i Mariestad 

 Ska erbjuda en meningsfull fritid och vara en trygg och inspirerande plats, där alla 

känner sig välkomna. För att uppnå detta ska biblioteken söka former för större 

delaktighet hos användare och icke-användare, med extra fokus på barn och unga. 

Personalen ska även få utbildning i bemötande och tillgänglighet. 

 Ska hitta nya sätt att sprida kunskap om och marknadsföra bibliotekets olika tjänster. 

 Genom samarbete med övriga enheter inom kultursektorn ska fler unga ges möjlighet att 

påverka kulturens utbud och aktiviteter. 

 Ska uppmärksamma och sprida kunskap om nationella minoriteter. I dialog med 

föreningar i kommunen ska biblioteket öka möjligheterna att ta del av finsk kultur och 

utbud på finska språket. Biblioteket kommer ta del av Regionens stöd i form av 

utbildningar, utställningar och programverksamhet. 

 Ska öka tillgängligheten till Bibliotek Mellansjös utbud genom att utveckla Bibliotek 

Mellansjös digitala tjänster. 

 

Skolbiblioteken 

Alla skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek i egna lokaler eller inom rimligt avstånd som en 

del av elevernas utbildning för att nå målen. Skolbiblioteken ska omfatta böcker, så väl fack-

litteratur som skönlitteratur, samt informationsteknik och andra medier. Nedan presenteras 

verksamhetens övergripande mål. 

 Inventera grundskolebiblioteken. 

 Göra en plan för att utveckla de befintliga skolbiblioteken och se över utbud och 

utrustning. 

 Anställa en skolbibliotekarie på heltid för i huvudsak grundskolorna (med hjälp av 

statsbidrag). Uppdraget för skolbibliotekarien blir att bygga upp grundskolornas 

skolbibliotek. 

 

Ansvar för planens genomförande och uppföljning 

Bibliotekschefen är ytterst ansvarig för att folkbibliotekets mål uppnås. Sektor ledning följer upp 

planens genomförande och utfall 2024. 

 

Grundskolechefen och chefen för gymnasieskolan är ytterst ansvariga för att skolbibliotekens 

mål uppnås. Sektor utbildning följer upp planens genomförande och utfall 2024. 
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http://www.mariestad.se/download/18.574db9ba12b9596c15a800013515/136632  

7582684/Folder_vision2030.pdf 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201857/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201857/
https://mariestad.se/download/18.353f14781586a14857e196b/1485768953831/Barn-%20och%20ungdomskulturplan%20Mariestad%202015-2022.pdf
https://mariestad.se/download/18.353f14781586a14857e196b/1485768953831/Barn-%20och%20ungdomskulturplan%20Mariestad%202015-2022.pdf
https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/regional-biblioteksplan-vastra-gotaland-2020-2023/
https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/regional-biblioteksplan-vastra-gotaland-2020-2023/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.mariestad.se/download/18.574db9ba12b9596c15a800013515/1366327582684/Folder_vision2030.pdf
http://www.mariestad.se/download/18.574db9ba12b9596c15a800013515/1366327582684/Folder_vision2030.pdf
http://www.mariestad.se/download/18.574db9ba12b9596c15a800013515/1366327582684/Folder_vision2030.pdf
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Kommunstyrelsen 

Ks § 231                                                   Dnr 2020/00398  

Brandskyddspolicy för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Brandskyddspolicy för Mariestads kommun. 
Brandskyddspolicyn ersätter i och med detta beslut tidigare antagen 
brandskyddspolicy.  

Bakgrund 

Brandskyddsarbete bedrivs regelbundet inom kommunens sektorer och bolag. Behov 
finns av att ta fram en enhetlig brandskyddspolicy för att tydliggöra hur 
brandskyddsarbetet ska bedrivas och för att skapa en enhetlighet. Därför har 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg tagit initiativ till att ta fram en enhetlig policy för 
kommunerna som ingår i räddningstjänstförbundet. 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska ägare och den som bedriver verksamhet i en 
fastighet ansvara för brandskyddet. För att uppfylla kraven i lagstiftningen ska ett 
systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tagit fram ett förslag till policy för det 
systematiska brandskyddsarbetet. Policyn är allmänt hållen för att passa alla berörda 
kommuner inom Räddningstjänstförbundet. 

Målsättningen med policyn är följande: 

 Brand ska inte uppstå i kommunal verksamhet. Om brand ändå uppstår ska 
ingen omkomma eller skadas av branden och de ekonomiska skadorna ska 
begränsas.  

 Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i 
verksamheten. Medarbetare ska vara så insatta i brandskyddet att brister 
upptäcks och åtgärdas i det dagliga arbetet.  

 Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med 
brandsäkerhet i beaktning.  

 Brandskyddspolicyn innebär bland annat följande: 

 För varje verksamhet ska finnas en brandskyddsorganisation och 
ansvarsfördelning. 

 Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas 

 Medarbetare ska utbildas och övas 

  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Information ska ges till skolelever 

 Risk för anlagda bränder ska minskas 

 Rapportering ska göras av inträffade incidenter 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 428/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-20 

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet   

Protokollsutdrag tn § 163/20 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Mariehus AB (vd Stefan Rånes)) 
(VänerEnergi AB (vd Rolf Åkesson)) 
(Skövde kommun) 
(Hjo kommun) 
(Tibro kommun) 
(Karlsborgs kommun) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun)  
(Räddningstjänsten Östra Skaraborg) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-10-20 
Dnr: KS 2020/00398   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Brandskyddspolicy för Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar Brandskyddspolicy för Mariestads kommun. 
Brandskyddspolicyn ersätter i och med detta beslut tidigare antagen 
brandskyddspolicy.          

Bakgrund 

Brandskyddsarbete bedrivs regelbundet inom kommunens sektorer och bolag. 
Behov finns av att ta fram en enhetlig brandskyddspolicy för att tydliggöra hur 
brandskyddsarbetet ska bedrivas och för att skapa en enhetlighet. Därför har 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg tagit initiativ till att ta fram en enhetlig 
policy för kommunerna som ingår i räddningstjänstförbundet. 
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska ägare och den som bedriver 
verksamhet i en fastighet ansvara för brandskyddet. För att uppfylla kraven i 
lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete 
bedrivas. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har tagit fram ett förslag till policy för det 
systematiska brandskyddsarbetet. Policyn är allmänt hållen för att passa alla 
berörda kommuner inom Räddningstjänstförbundet. 
 

Målsättningen med policyn är följande: 

 Brand ska inte uppstå i kommunal verksamhet. Om brand ändå uppstår 
ska ingen omkomma eller skadas av branden och de ekonomiska 
skadorna ska begränsas.  

 Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i 
verksamheten. Medarbetare ska vara så insatta i brandskyddet att brister 
upptäcks och åtgärdas i det dagliga arbetet.  

 Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med 
brandsäkerhet i beaktning.  
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Brandskyddspolicyn innebär bland annat följande: 

 För varje verksamhet ska finnas en brandskyddsorganisation och 
ansvarsfördelning. 

 Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas 

 Medarbetare ska utbildas och övas 

 Information ska ges till skolelever 

 Risk för anlagda bränder ska minskas 

 Rapportering ska göras av inträffade incidenter 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-20 
 
Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet        
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Mariehus AB (vd Stefan Rånes) 
VänerEnergi AB (vd Rolf Åkesson) 
Skövde kommun 
Hjo kommun 
Tibro kommun 
Karlsborgs kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun  
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Tekniska nämnden 

Tn § 163                                                   Dnr 2020/00342  

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet MTG 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har arbetat fram förslag till nu 
brandskyddspolicy som ska gälla i samtliga medlemskommuner. Förslaget har varit 
på remiss till de olika kommundirektörerna där bland annat verksamhet teknik fått 
möjlighet att inkomma med synpunkter vilka tagits om hand i det slutliga förslaget. 
Brandskyddspolicyn beslutas av respektive kommunfullmäktige. 

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver 
verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla kraven i 
lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete som utgår 
från de risker som finns i verksamheten bedrivas. 

Syftet med brandskyddspolicyn är att säkerställa att systematiskt brandskyddsarbete, 
SBA, bedrivs i kommunen samt att beskriva de övergripande förutsättningar och mål 
som styr arbetet. 

Brandskyddspolicyn syftar också till att likrikta det systematiska brandskyddsarbetet i 
samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner. 

Brandskyddspolicyn och de ingående målen och aktiviteterna ska årligen följas upp 
av varje enskild nämnd, direktion eller styrelse och antas på nytt av 
kommunfullmäktige under första året av varje ny mandatperiod. 

Vid behov av revidering av brandskyddspolicyn ska detta göras samordnat under 
ledning av räddningstjänsten. 

Policyn gäller i kommunal verksamhet, inkluderat kommunala bolag och förbund, 
inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Parallellt med antagandet av policyn sker ett arbete från Räddningstjänst Östra 
Skaraborgs sida med att ta fram förslag på hur det systematiska brandskyddsarbetet 
kan dokumenteras med mallar för utbildningsplaner, checklistor, osv. samt 
information om hur egenkontroller går till.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.                 

Underlag för beslut 

Tnau § 177/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-16 Brandskyddspolicy för 
kommunal verksamhet MTG 2020 

Brandskyddspolicy 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Kommunstyrelsen Mariestad (för anmälan) 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandskyddspolicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fastställd av kommunfullmäktige i XX kommun 2020-xx-xx 

 

 

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive 
bolag och förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro 

Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
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Brandskyddspolicy 
 

 

Bakgrund 

Varje år omkommer cirka 100 personer i bränder. Merparten av de 
som omkommer i bränder är äldre personer och de flesta omkommer 
på grund av brand i bostaden. Ett brandförlopp kan gå snabbt och på 
bara några minuter kan ett rum vara rökfyllt. På den korta tiden är det 
inte säkert att räddningstjänsten hinner ta sig till platsen. Det är därför 
viktigt att byggnader har ett väl fungerande brandskydd. En stor del i ett 
bra brandskydd är ett systematiskt brandskyddsarbete. 

En brand innebär inte bara stor fara för människor utan kan även innebära 
omfattande skador på egendom och miljö. Skador på egendom drabbar 
många i form av kostnader för renovering och omflyttning av verksamhet, 
osv. Sannolikheten för uppkomst och konsekvenserna av brand minskar om 
varje verksamhet systematiskt arbetar med sitt brandskydd genom att t.ex. 
genomföra kontroller, utbildningar och övningar. 

Syfte 

Syftet med brandskyddspolicyn är att säkerställa att systematiskt 
brandskyddsarbete, SBA, bedrivs i kommunen samt att beskriva de 
övergripande förutsättningar och mål som styr arbetet.  

Brandskyddspolicyn syftar också till att likrikta det systematiska 
brandskyddsarbetet i samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 
medlemskommuner.  

Viktigt 

Det är viktigt att brandskyddspolicyn är känd hos alla medarbetare, oavsett 
typ av tjänst, och gås igenom med nyanställda vid introduktion. 

 

VAD INNEBÄR SBA? 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att på ett strukturerat sätt 
planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp 
brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. SBA ska vara integrerat i 
verksamhetens dagliga rutiner och följas upp. 
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Mål för kommunens brandskyddsarbete 

• Brand ska inte uppstå i kommunal verksamhet. Om brand ändå 
uppstår ska ingen omkomma eller skadas av branden och de 
ekonomiska skadorna ska begränsas.  

• Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i 
verksamheten. Medarbetare ska vara så insatta i brandskyddet att 
brister upptäcks och åtgärdas i det dagliga arbetet. 

• Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med 
brandsäkerhet i beaktning. 

Lagstiftning 

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som 
bedriver verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär 
skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och 
för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

För att uppfylla kraven i lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt 
brandskyddsarbete som utgår från de risker som finns i verksamheten 
bedrivas. 

VISSTE DU ATT? 

På din arbetsplats ska du alltid ha tillgång till släckutrustning inom cirka 
25 meter. 
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Aktiviteter för att uppnå målen för brandskyddsarbetet 

Nedanstående aktiviteter ska minst genomföras för att uppfylla 
kommunens mål för brandskyddsarbetet. Vid behov ska verksamheten 
formulera egna aktiviteter, anpassade efter verksamheten, för att nå målen. 

• Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 

 För varje verksamhet ska det finnas en dokumenterad 
brandskyddsorganisation där ansvarsfördelning gällande brandskyddet 
framgår. 

• Brister i brandskyddet ska upptäckas och åtgärdas 

 Brandskyddet ska kontrolleras regelbundet av verksamheten och 
fastighetsägaren och dokumenteras. Det ska finnas rutiner för 
åtgärdande av brister samt för uppföljning av brister.  

• Medarbetare ska utbildas och övas 

 Medarbetare ska utbildas och övas regelbundet för att kunna 
förebygga brand och agera i händelse av brand. Utbildning och övning 
ska vara anpassad efter verksamhetens förutsättningar. Nyanställda 
och vikarier ska utbildas vid anställning. Genomförd utbildning och 
övning samt plan för kommande utbildning och övning ska 
dokumenteras.  

• Information ska ges till skolelever 

 Brandinformation, anpassad efter åldersgruppen, ska regelbundet ges 
till skolelever. 

• Risk för anlagda bränder ska minskas 

 Risk för anlagda bränder minskas genom t.ex. planering av 
byggnadsutformning, inte förvara brännbart material vid fasad, 
takfotsdetektering samt kontroller av brandskyddet. Eventuella 
händelser där brand misstänks vara anlagd eller försök till anlagd brand 
har skett ska polisanmälas  

• Rapportering av inträffades incidenter  

 Rutiner ska finnas för att rapportera och följa upp incidenter som t.ex. 
skadegörelse och bränder. 

 
 

ÄR DU CHEF? 

Då är du ansvarig för brandskyddet. 
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Organisation och ansvar 

Övergripande ansvar för kommunens systematiska 
brandskyddsarbete har den högste tjänstemannen, dvs. 
kommunchef, kommundirektör eller motsvarande. 

Befogenheter för att bedriva brandskyddsarbetet ska 
delegeras skriftligt i linjeorganisationen. Det ska finnas 
minst ett utsett brandskyddsombud för varje 
verksamhet eller fastighet och samtliga medarbetare 
ska känna till vem det är. Det är en förutsättning att 
chefer och ombud ges de förutsättningar som krävs för 
att bedriva arbetet. 

I de fall där flera verksamheter bedrivs inom samma 
byggnad påverkas verksamheterna av varandras 
brandskydd. Det ska därför finnas en samverkan mellan 
verksamheterna för hur brandskyddsarbetet ska 
bedrivas. En av verksamheterna ska ha huvudansvaret 
för brandskyddsarbetet. 

Att det finns ett fungerade brandskydd är även viktigt 
för en bra arbetsmiljö. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANPASSAD UTBILDNING OCH ÖVNING 

Att ha den kompetens som krävs ställer krav på regelbunden 
utbildning och övning anpassad efter verksamhetens förutsättningar. 
Den enskilde medarbetarens samt verksamhetens behov styr hur 
ofta utbildning och övning ska ske. 

 
Kommunchef 

Kommundirektör 

Nivå 2 

Nivå 3 

 
 

Nivå 4 
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Viktiga punkter i SBA-arbetet 

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera finns det några 
viktiga punkter att följa. 

Kontroller av brandskyddet är viktigt för att tidigt upptäcka och åtgärda 
brister i brandskyddet. Kontrollerna genomförs av både verksamheten och 
fastighetsägaren. Det är viktigt att underlaget som används för dessa 
kontroller är anpassat efter verksamheten och byggnaden. 

Samtlig personal ska regelbundet få brandskyddsutbildning där teori 
blandas med att praktiskt träna på att släcka en brand. Det ska även finnas 
en utbildningsplan för dessa tillfällen samt en rutin för hur vikarier och 
nyanställda får information om brandskyddet. I arbetet med utbildning bör 
det även ingå planerade utrymningsövningar. Övningarna kan vara 
annonserade i förväg eller helt oannonserade. 

I det systematiska brandskyddsarbetet är det viktigt att det finns en rutin för 
hur personal ska agera i händelse av brand eller annat hot som samtlig 
personal känner till. 
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Omfattning 

Policyn gäller i kommunal verksamhet, inkluderat kommunala bolag och 
förbund, inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Uppföljning 

Brandskyddspolicyn och de ingående målen och aktiviteterna ska årligen 
följas upp av varje enskild nämnd, direktion eller styrelse och antas på nytt 
av kommunfullmäktige under första året av varje ny mandatperiod. 

Vid behov av revidering av brandskyddspolicyn ska detta göras samordnat 
under ledning av räddningstjänsten. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Majorsgatan 1, 541 41 Skövde 

0500 - 42 40 00    raddningstjansten@rtos.se 
 

 
Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro 
Karlsborg, Töreboda och Gullspångs kommuner, framtagen av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

 

       

 
SLÄCK 

RÄDDA 

VARNA 

LARMA 

mailto:raddningstjansten@rtos.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 232                                                   Dnr 2020/00434  

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till ”Avgifter för kopior av 
allmänna handlingar”.   

2. Det tidigare dokumentet ”Avgift för avskrift, kopia med mera av allmänna 
handlingar” från 2004 upphör att gälla. 

3. Dokumentet ” Avgifter för kopior från Bildarkivet” som antogs av 
kulturnämnden 2012 upphör att gälla då det har inarbetats i det nya förslaget, för 
att på så vis samla samtliga avgifter avseende kopior i ett dokument.  

4. Kommunfullmäktige rekommenderar de kommunala bolagen att också anta 
förslaget till avgifter.       

Bakgrund 

I enlighet med offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av 
kommunens allmänna handlingar. Att ta del av allmänna handlingar i kommunens 
lokaler kostar inget. Det är först när någon vill ha en kopia av en handling som en 
avgift tas ut för den kostnad som uppstår.  

En grundförutsättning för att en myndighet ska kunna ta ut avgifter för kopior och 
avskrifter är att det finns en på förhand fastställd taxa. En kommun ska därför fatta 
beslut om vilka avgifter som gäller. Det är fullmäktige som ska besluta om avgifterna. 

De nu gällande avgifterna för kopior av allmänna handlingar antogs av 
kommunfullmäktige 2004 och omfattar inte den digitala hanteringen av dokument. 
Administrativa enheten har därför upprättat ett nytt förslag till avgifter för kopior av 
allmänna handlingar. Det nya dokumentet reglerar nu också avgifter för hantering av 
digitala kopior. Det har även kompletterats med en tillämpningsdel som beskriver 
den praktiska hanteringen vid utlämnande och debitering av kopior av allmänna 
handlingar. 

De föreslagna avgifterna i dokumentet ligger på samma nivå som i de flesta övriga 
kommuner i landet. Det är högst marginella skillnader mellan olika kommuner, och 
då mer i form av att man tar betalt per digital kopia eller för den tid som läggs ner för 
att ta fram och överföra digitala kopior till den som begär det.  

Avgifterna för kopior av allmänna handlingar utgår från avgiftsförordning (SFS 
1992:191) och har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för 
att framställa och expediera kopiorna.  

För att förenkla och samordna styrdokument i och därmed bidra till att minska 
antalet styrdokument har den tidigare kulturnämndens avgifter för kopior ur 
Mariestad-Töreboda bildarkiv (från 2012) införlivats i det upprättade förslaget.   



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 430/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 

Förslag till avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Avgifter för avskrift, kopia med mera av allmänna handlingar, antagna av fullmäktige 
2004 

Avgifter för kopior från Bildarkivet, antagna av kulturnämnden 2012       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Kommunsekreterare Eleonor Hultmark) 
(Samtliga nämndsekreterare) 
(Bibliotekschef Linda Svensson) 
(Chef för medborgarkontoret, Ewa Sallova) 
(Mariehus AB) 
(VänerEnergi AB) 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-11-26 
Dnr: KS 2020/00434   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till ”Avgifter 

för kopior av allmänna handlingar”.   

2. Det tidigare dokumentet ”Avgift för avskrift, kopia med mera av 

allmänna handlingar” från 2004 upphör att gälla. 

3. Dokumentet ” Avgifter för kopior från Bildarkivet” som antogs 

av kulturnämnden 2012 upphör att gälla då det har inarbetats i 

det nya förslaget, för att på så vis samla samtliga avgifter 

avseende kopior i ett dokument.  

4. Kommunfullmäktige rekommenderar de kommunala bolagen att 

också anta förslaget till avgifter.           

Bakgrund 

I enlighet med offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del 

av kommunens allmänna handlingar. Att ta del av allmänna 

handlingar i kommunens lokaler kostar inget. Det är först när någon 

vill ha en kopia av en handling som en avgift tas ut för den kostnad 

som uppstår.  

En grundförutsättning för att en myndighet ska kunna ta ut avgifter 

för kopior och avskrifter är att det finns en på förhand fastställd taxa. 

En kommun ska därför fatta beslut om vilka avgifter som gäller. Det 

är fullmäktige som ska besluta om avgifterna. 

De nu gällande avgifterna för kopior av allmänna handlingar antogs 

av kommunfullmäktige 2004 och omfattar inte den digitala 

hanteringen av dokument. Administrativa enheten har därför 

upprättat ett nytt förslag till avgifter för kopior av allmänna 

handlingar. Det nya dokumentet reglerar nu också avgifter för 

hantering av digitala kopior. Det har även kompletterats med en 

tillämpningsdel som beskriver den praktiska hanteringen vid 

utlämnande och debitering av kopior av allmänna handlingar. 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

 

 

De föreslagna avgifterna i dokumentet ligger på samma nivå som i de 

flesta övriga kommuner i landet. Det är högst marginella skillnader 

mellan olika kommuner, och då mer i form av att man tar betalt per 

digital kopia eller för den tid som läggs ner för att ta fram och 

överföra digitala kopior till den som begär det.  

Avgifterna för kopior av allmänna handlingar utgår från 

avgiftsförordning (SFS 1992:191) och har beräknats med 

utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och 

expediera kopiorna.  

För att förenkla och samordna styrdokument i och därmed bidra till 

att minska antalet styrdokument har den tidigare kulturnämndens 

avgifter för kopior ur Mariestad-Töreboda bildarkiv (från 2012) 

införlivats i det upprättade förslaget.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
 

Förslag till avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Avgifter för avskrift, kopia med mera av allmänna handlingar, antagna 

av fullmäktige 2004 

Avgifter för kopior från Bildarkivet, antagna av kulturnämnden 2012         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Administrativ chef  
Samtliga nämndsekreterare 
Bibliotekschef  
Chef för medborgarkontoret 
Mariehus AB 
VänerEnergi AB  

 



Datum: 2020-11-18 
Dnr: KS 2020/434 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till ”Avgifter för kopior 

av allmänna handlingar”.   

2. Det tidigare dokumentet ”Avgift för avskrift, kopia med mera av allmänna 

handlingar” från 2004 upphör att gälla. 

3. Dokumentet ” Avgifter för kopior från Bildarkivet” som antogs av 

kulturnämnden 2012 upphör att gälla då det har inarbetats i det nya förslaget 

för att samla samtliga avgifter avseende kopior i ett dokument.  

4. Kommunfullmäktige rekommenderar de kommunala bolagen att också anta 

förslaget till avgifter. 

Bakgrund 

I enlighet med offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av 

kommunens allmänna handlingar. Att ta del av allmänna handlingar i kommunens 

lokaler kostar inget. Det är först när någon vill ha en kopia av en handling som en 

avgift tas ut för den kostnad som uppstår.  

En grundförutsättning för att en myndighet ska kunna ta ut avgifter för kopior 

och avskrifter är att det finns en på förhand fastställd taxa. En kommun ska 

därför fatta beslut om vilka avgifter som gäller. Det är fullmäktige som ska besluta 

om avgifterna. 

De nu gällande avgifterna för kopior av allmänna handlingar antogs av 

kommunfullmäktige 2004 och omfattar inte den digitala hanteringen av 

dokument. Administrativa enheten har därför upprättat ett nytt förslag till avgifter 

för kopior av allmänna handlingar. Det nya dokumentet reglerar nu också avgifter 

för hantering av digitala kopior. Det har även kompletterats med en 

tillämpningsdel som beskriver den praktiska hanteringen vid utlämnande och 

debitering av kopior av allmänna handlingar. 
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De föreslagna avgifterna i dokumentet ligger på samma nivå som i de flesta övriga 

kommuner i landet. Det är högst marginella skillnader mellan olika kommuner, 

och då mer i form av att man tar betalt per digital kopia eller för den tid som läggs 

ner för att ta fram och överföra digitala kopior till den som begär det.  

Avgifterna för kopior av allmänna handlingar utgår från avgiftsförordning (SFS 

1992:191) och har beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad 

för att framställa och expediera kopiorna.  

För att förenkla och samordna styrdokument i och därmed bidra till att minska 

antalet styrdokument har den tidigare kulturnämndens avgifter för kopior ur 

Mariestad-Töreboda bildarkiv (från 2012) införlivats i det upprättade förslaget.   

Underlag för beslut 

Administrative chefens skrivelse, daterad 2020-11-18 

Förslag till avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Avgifter för avskrift, kopia med mera av allmänna handlingar, antagna av 

fullmäktige 2004 

Avgifter för kopior från Bildarkivet, antagna av kulturnämnden 2012 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

administrativ chef  

samtliga nämndsekreterare 

bibliotekschef  

chef för medborgarkontoret 

Mariehus AB 

VänerEnergi AB 



 

 

 

Avgifter för kopior av 
allmänna handlingar 
Mariestad 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2020-xx-xx 

 



 
 

 

Datum: 2020-11-04 
Dnr: KS 2020/434 

Sida: 2 (11) 
 
 

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Typ av styrdokument: Taxa/avgift 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2020-xx-xx 

Diarienummer: KS 2020/434 

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och sektorer 

Giltighetstid: Tills vidare 

Tidpunkt för aktualisering: 2024  

Dokumentansvarig: Administrativa enheten 

 



 Sida 3 (11) 

 

Innehållsförteckning 

 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar ................................................... 4 

Inledning ....................................................................................................................... 4 
Områden som avgifterna gäller för ............................................................................ 4 

Undantag ................................................................................................................... 4 
Avgifter .......................................................................................................................... 5 

Kopia eller utskrift av handling på papper, format A4 och A3 .................................... 5 
Kopia eller utskrift av handling på papper, format A2, A1 och A0 ............................. 5 
Digitala kopior av digitala dokument .......................................................................... 5 
Digitala kopior av handlingar på papper .................................................................... 6 
Kopia av ljud- eller videobandsupptagning ................................................................ 6 

Avskrift av allmän handling ........................................................................................ 7 

Portokostnad ............................................................................................................. 7 
Undantag från avgift .................................................................................................. 7 

Avgifter bildarkiv ........................................................................................................... 7 

Kopior från Mariestad-Töreboda bildarkiv ................................................................. 7 
Utskrift högupplösta bilder ......................................................................................... 7 

Utskrift lågupplösta bilder direkt ur databasen .......................................................... 8 
Digitala kopior ........................................................................................................... 8 

Kopior ur Kjellanders och Follins negativsamlingar ................................................... 8 
Skanning bilder ......................................................................................................... 8 
Kopior av bilder för skolarbeten ................................................................................. 9 

Kopiering på biblioteket................................................................................................. 9 
Kopior och utskrifter i svart-vitt: ................................................................................. 9 

Kopior och utskrifter i färg: ........................................................................................ 9 
Tillämpningsanvisningar ............................................................................................. 10 

Allmänt .................................................................................................................... 10 
Huvudregel .............................................................................................................. 10 

Misstanke om att försöka undgå avgift .................................................................... 11 
När ska avgift inte tas ut .......................................................................................... 11 
Moms ...................................................................................................................... 11 
Leveransalternativ och betalningsrutiner ................................................................. 11 

 

 

 



 Sida 4 (11) 

Avgifter för kopior av allmänna handlingar 

Inledning 

Allmänheten har rätt att få ta del av kommunens allmänna handlingar på plats hos en 

myndighet utan att det kostar något. Det gäller även digitala dokument. Innehåller 

handlingen sekretesskyddad information, begränsas dock rätten att ta del av handlingen 

till de delar som inte skyddas av sekretess.  

Om den som begär ut en handling önskar en kopia på handlingen, har kommunen rätt 

att ta ut en avgift för kopian. Mariestads kommuns avgifter för kopia av allmän handling 

utgår från avgiftsförordningen, (SFS 1992:191).  

Avgift för kopior av allmänna handlingar tas ut för:  

 Kopia av allmän handling på papper 

 Avskrift av allmän handling 

 Kopia eller utskrift av digitala allmänna handlingar 

 Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning 

Områden som avgifterna gäller för 

 Samtliga nämnders och sektorers kopior av allmänna handlingar 

 Avgifter för kopior från Mariestad-Töreboda bildarkiv 

 Avgifter för allmänhetens möjlighet att kopiera på biblioteken  

Undantag 

Denna taxa gäller inte för kopior eller avskrifter inom miljö- och byggnadsnämndens 

uppdragsverksamhet. För den verksamheten gäller särskild avgift. 
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Avgifter 

Kopia eller utskrift av handling på papper, format A4 och A3 

Antal kopior Kostnad/pris 

Kopia 1-9 sidor gratis 

Kopia sida nr 10 50 kronor 

Kopia sida nr 11 och uppåt 2 kronor/sida 

 

 (Dubbelsidig kopia räknas som två sidor). 

Kopia eller utskrift av handling på papper, format A2, A1 och A0 

Kostnad tas ut från första sidan. 

Format Kostnad/pris 

A2  20 kronor/sida 

A1 40 kronor/sida 

A0 50 kronor/sida 

 

(Dubbelsidig kopia räknas som två sidor). 

Digitala kopior av digitala dokument 

Tidsåtgång arbetsinsats Kostnad/Pris 

0 – 15 minuter gratis 

Därefter 125 kronor per påbörjad kvart, dvs en fjärdedels arbetstimme. 
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Ovanstående summa är baserad på självkostnadsprincipen där hänsyn till följande 

faktorer har tagits: 

 Kostnad för tid som går åt för att utföra beställningen. (Här ingår 

personalkostnader med ett pålägg för att täcka skälig andel av gemensamma 

kostnader för till exempel lednings, personalfunktion och lokaler). 

 Direkta materialkostnader 

 Distributions- eller kommunikationskostnader 

 Kostnad för debitering 

Digitala kopior av handlingar på papper  

Tidsåtgång arbetsinsats Kostnad/Pris 

0 – 15 minuter gratis 

Därefter 125 kronor per påbörjad kvart, dvs en fjärdedels arbetstimme. 

 

För handlingar som först måste scannas in för att sedan skickas med e-post tas en avgift 

ut som baseras på självkostnadsprincipen där hänsyn till följande faktorer har tagits: 

 Kostnad för tid som går åt för att utföra beställningen. (Här ingår 

personalkostnader med ett pålägg för att täcka skälig andel av gemensamma 

kostnader för till exempel lednings, personalfunktion och lokaler). 

 Direkta materialkostnader 

 Distributions- eller kommunikationskostnader 

 Kostnad för debitering 

Kopia av ljud- eller videobandsupptagning 

Typ av kopia Kostnad/Pris 

Kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor per band 
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Avskrift av ljudbandsupptagning 125 kronor per påbörjad 

kvart. 

 

Avskrift av allmän handling 

Typ av insats Kostnad/Pris 

Avskrift av allmän handling 
125 kronor per påbörjad 

kvart. 

 

Portokostnad 

Portokostnad tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Dessutom ska ersättning 

för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända den begärda 

handlingen eller kopian med post, bud eller liknande tas ut.  

Undantag från avgift 

Avgift tas inte ur för kopior som kommunens förtroendevalda, personalföreträdare eller 

annan myndighet inom kommunen begär för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.  

Avgifter bildarkiv 

Kopior från Mariestad-Töreboda bildarkiv 

Utskrift högupplösta bilder 

Format Kostnad/Pris 

A3 affischpapper 50 kronor per sida 

A4 fotopapper 50 kronor styck 

A4 kopieringspapper 10 kronor per sida 
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Utskrift lågupplösta bilder direkt ur databasen 

Format Kostnad/Pris 

A3  5 kronor per sida 

A4  3 kronor per sida 

 

Digitala kopior 

Format Kostnad/Pris 

Skärmbild 72 dpi 20 kronor 

Tryckbar bild 300 dpi 50 kronor 

 

Kopior ur Kjellanders och Follins negativsamlingar 

Tidsåtgång arbetsinsats Kostnad/Pris 

För nedlagd arbetstid: 125 kronor per timme 

 

Utskriftskostnader i enlighet med kostnader för kopior från Mariestad-Töreboda 

bildarkiv. (Se ovan).  

Skanning bilder 

Skanning av andras bilder görs endast när bilderna är av intresse för Mariestad-

Töreboda bildarkiv och bilden tillåts ingå i arkivet.  
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Kopior av bilder för skolarbeten 

Skolelever i grundskola, gymnasium och komvux får fem bilder utan kostnad när 

bilderna ska användas inom ramen för skolarbete. (Högskolestudenter har ingen rabatt).  

Bilderna får fritt användas i icke kommersiellt syfte av skolor, föreningar eller andra icke 

kommersiella institutioner så länge källhänvisning tillämpas och fotograf anges. Bilderna 

får inte användas i annat syfte utan tillåtelse.  

Vid kommersiell publicering tas avgift ut enligt överenskommelse efter SFF:s prisguide. 

Kopiering på biblioteket 

Kopior och utskrifter i svart-vitt: 

Format Kostnad/Pris 

A4  3 kronor per sida 

A3  5 kronor per sida 

 

Kopior och utskrifter i färg: 

Format Kostnad/Pris 

A4  5 kronor per sida 

A3  10 kronor per sida 

 

(Dubbelsidig kopia räknas som två sidor). 

   

 

 

 

 



 Sida 10 (11) 

 

Tillämpningsanvisningar 

Allmänt 

Enligt offentlighetsprincipen har den som vill rätt att få ta del av en myndighets 

allmänna handlingar. Att ta del av allmänna handlingar i myndighetens lokaler kostar 

inget. Det är först när någon vill ha en kopia av en handling som en avgift tas ut för den 

kostnad som uppstår.  

Om den allmänna handlingen är en stor karta, ritning eller bild kan det vara svårt att 

kopiera den. En begäran kan också avse mycket omfattande material. I dessa fall kan 

myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del av materialet på plats.  

En myndighet är inte heller skyldig att lämna ut en kopia av en allmän handling i 

elektronisk form om det inte följer av lag. Däremot kan myndigheten anse att det är 

praktiskt att skicka informationen elektroniskt och om det bedöms lämpligt föreligger 

inget hinder enligt lag.  

Vid förfrågan med stöd i offentlighetsprincipen gäller följande: 

 Någon begär att få en kopia av en allmän handling. 

 

Uppgifterna kan tas fram med rutinbetonade åtgärder. Det är då fråga om en 

begäran med stöd av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i 

kommunfullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen gäller. 

 Någon efterfrågar information som är lagrad i pappersform och som myndigheten 

endast kan ta fram med en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara 

rutinbetonad.  

 

Offentlighetsprincipen är då inte tillämplig utan myndigheten måste avgöra om den 

ska avvisa beställningen eller utföra den mot ersättning. Avgift kan då tas ut med 

stöd av bestämmelserna i kommunfullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen.  

 Någon efterfrågar kopia av allmän handling i digital form på annan databärare.  
 
Myndigheten har ingen skyldighet att tillgodose denna önskan, men det kan finnas 
fördelar att tillhandahålla uppgifterna i digital form. Avgift kan då tas ut med stöd av 
bestämmelserna i kommunfullmäktiges tillämpning av avgiftsförordningen.    

 

Huvudregel  

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig 
kopia, på papper. Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som en serviceåtgärd, under 
förutsättning att det inte finns bestämmelser i annan författning som förhindrar sådan 
utlämnande, till exempel med hänsyn till skyddet för personuppgifter eller till totalförsvaret.  
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Det finns ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar i annan form än utskrift på 
papper, om det inte följer av lag. Det finns inte heller någon skyldighet att föra över 
pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Det kan dock finnas 
fördelar med att tillhandahålla uppgifter i elektronisk form. 
 

Misstanke om att försöka undgå avgift 

För att undvika att behöva betala för kopior kan någon ständigt återkomma med 
”småbeställningar”, det vill säga färre än tio sidor, fastän det är uppenbart att begäran avser 
samma ärende. Om myndigheten misstänker att någon systematisk undviker att betala för 
kopiorna, kan myndigheten göra en tjänsteanteckning om hur många sidor som lämnats ut 
vid varje tillfälle. Detta kan sedan användas som underlag för att betalning ska avse hela 
ärendet.  
 

När ska avgift inte tas ut 

Avgift tas inte ur för kopior som kommunens förtroendevalda, personalföreträdare eller 

annan myndighet inom kommunen begär för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.  

Skolelever i grundskola, gymnasium och komvux har möjlighet att erhålla fem bilder 

från Mariestad-Töreboda bildarkiv utan kostnad när bilderna ska användas inom ramen 

för skolarbete. (Högskolestudenter har ingen rabatt).  

Moms 

Moms tas inte ut på avgifter enligt avgiftsförordningen.  

Leveransalternativ och betalningsrutiner 

 Allmänna handlingar som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad 

post.  

 Önskar beställaren få den begärda handlingen överförd till ett USB som 

tillhandahålls av myndigheten, tas en kostnad om 125 kronor ut för USB-minnet. 

 Det är den myndighet inom Mariestads kommun som handlägger utlämnandet av 

den allmänna offentliga handlingen som ansvarar för att redovisningen sker korrekt.  

 Avgiften betalas till kommunens bankgirokonto 5726-3840. Vid inbetalning ska 

meddelandetexten ”kopior”, samt aktuell ansvarskod och verksamhetskod anges.  

 Kvitto på erlagd betalning ska uppvisas innan utlämnande sker.  



 
 

 

Avgifter 
Bildarkivet 
Mariestad 
 

 
 

Antaget av  
Kulturnämnden 

Mariestad 2012-12-04 

 



 
 

 

Datum: 2013-02-01 
Dnr:  

Sida: 2 (2) 
 
 

 

 

 

Avgifter för kopior från Bildarkivet 

Kulturnämndens beslut § 76/12 

 

Utskrift laserskrivare 

Affischpapper A3 50 kr 

Fotopapper A4 50 kr 

Fotopapper A5 25 kr 

Kopieringspapper (lågupplöst direkt ur databasen) 5 kr 

Digitala kopior 

Skärmbild 72 dpi 20 kr 

Tryckbar bild 300 dpi 50 kr 

 

Vid kommersiell publicering avgift enligt överenskommelse. 

 

   

    

 



 
 

 

Avgifter 
Avskrift, kopia med mera av allmänna  
handlingar 
Mariestad 
 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2004-09-27 

 



 
 

 

Datum: 2012-01-24 
Dnr:  

Sida: 2 (3) 
 
 

 

 

 

Avgift för avskrift, kopia med mera av allmänna 

handlingar 

Kommunfullmäktiges beslut § 82/04. 

 

Kopior på papper av allmänna handlingar och utskrift på papper av 

upptagningar för automatisk databehandling 

1-9 sidor  Avgiftsfritt 

10 sidor  50 kronor 

Därutöver för varje sida 2 kronor 

 

Reglerna gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Undantag får 

medges om det finns särskilda skäl. 

 

Kopia av CD-rom 

50 kronor per cd. 

 

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 

80 kronor för varje påbörjad period om 15 minuter. 

 

Kopia av videobandsupptagning 

500 kronor per band. 

 

Kopia av ljudbandsupptagning 

100 kronor per band. 
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Portokostnad 

Portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Vidare ska 

eventuell kostnad för postförskott eller annan särskild kostnad för att förmedla 

försändelsen per post, bud eller annat sätt tas ut. 

 

Undantag 

Denna taxa gäller inte för kopior eller avskrifter inom byggnadsnämndens 

uppdragsverksamhet. För den verksamheten gäller särskild avgift. 

 

Bakgrund 

Enligt tryckfrihetsförordningen har allmänheten rätt att ta del av kommunens 

allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Det gäller även elektroniska 

dokument. Innehåller handlingen sekretesskyddad information, begränsas rätten 

att ta del av handlingen till de delar som inte skyddas av sekretess. Handlingen får 

i så fall tillhandahållas i kopia där de skyddade uppgifterna tagits bort. 

Någon möjlighet att ta ut avgift för att enbart tillhandahålla en  handling, 

exempelvis för kommunens arbete med att ta fram och ställa tillbaks handlingen 

finns inte. 

Av tryckfrihetsförordningen framgår vidare att den som har rätt att ta del av en 

handling även har rätt att på begäran få en kopia eller avskrift av handlingen. 

Kommunen har rätt att ta betalt för den kostnaden med fastställd avgift. 

Den som själv – på plats och med egen utrustning – vill kopiera eller skriva av det 

material som kommunen har tagit fram enligt offentlighetsprincipen har rätt att 

göra det – utan kostnad. Denna rätt gäller dock inte inom byggnadsnämndens 

uppdragsverksamhet. Inom den verksamheten gäller särskild avgift. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 222                                                   Dnr 2020/00435  

Utökad samverkan inom upphandling och inköpsorganisationen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka samverkan inom upphandlings 
organisation genom att ingå samverkansavtal med Skövde kommun.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 
förändringen och teckna avtal med Skövde kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till en utökad samverkan inom upphandling- och 
inköpsorganisationen. Upphandlingsuppdraget ska omfatta både investeringar så väl 
som livsmedel, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Uppdraget har 
vidaredelegerats till ekonomichefen. 

Inom ramen för utredningen har en förfrågan ställts till Skövde kommun om hur de 
ser på möjligheterna till utökad samverkan med Mariestads kommun. 

Skövde kommun har inkommit med ett förslag till upphandlingssamverkan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 408/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad, 2020-10-28   

Samverkan gällande upphandling- och inköpsorganisationen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Utökad samverkan inom upphandling- och 
inköpsorganisationen 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka samverkan inom upphandlings 
organisation genom att ingå samverkansavtal med Skövde kommun.   

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

genomföra förändringen och teckna avtal med Skövde kommun.            

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till en utökad samverkan inom upphandling- och 
inköpsorganisationen. Upphandlingsuppdraget ska omfatta både investeringar 
så väl som livsmedel, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Uppdraget 
har vidaredelegerats till ekonomichefen. 

Inom ramen för utredningen har en förfrågan ställts till Skövde kommun om 
hur de ser på möjligheterna till utökad samverkan med Mariestads kommun. 

Skövde kommun har inkommit med ett förslag till upphandlingssamverkan.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad, 2020-10-28   
 
Samverkan gällande upphandling- och inköpsorganisationen       
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   
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Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist  
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Dnr: 2019/19 
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 Ekonomi/ledning  
Christina Olson, ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 

Utökad samverkan inom upphandling- och 
inköpsorganisationen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka samverkan inom upphandlings 
organisation genom att ingå samverkansavtal med Skövde kommun.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 
förändringen och teckna avtal med Skövde kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till en utökad samverkan inom upphandling- och 
inköpsorganisationen. Upphandlingsuppdraget ska omfatta både investeringar 
så väl som livsmedel, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Uppdraget 
har vidaredelegerats till ekonomichefen. 

Inom ramen för utredningen har en förfrågan ställts till Skövde kommun om 
hur de ser på möjligheterna till utökad samverkan med Mariestads kommun. 

Skövde kommun har inkommit med ett förslag till upphandlingssamverkan. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Christina Olsson, 2020-10-28, 
utökad samverkan inom upphandling- och inköpsorganisationen. 
 
Samverkan gällande upphandling- och inköpsorganisationen, 2020-10-28. 
         
 

Christina Olsson  
Ekonomichef   
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Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Redovisningschef Lars Bergqvist  
 



 
 

 
 
 

 

 

 

Samverkan inom upphandling- och 

inköpsorganisationen 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till en utökad samverkan inom upphandling- och inköpsorganisationen. 
Upphandlingsuppdraget ska omfatta både investeringar så väl som livsmedel, 
kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Uppdraget har vidaredelegerats till 
ekonomichefen. 

Under ramen för utredningen har en förfrågan ställts till Skövde kommun om hur de ser på 
möjligheterna till en sådan utökad samverkan med Mariestads kommun. 

Skövde kommun har besvarat förfrågan med ett förslag till upphandlingssamverkan. 

 

Nuvarande organisation för upphandling och inköp  

Mariestads kommuns nuvarande upphandlingsorganisation är enligt följande: 

2,0 årsarbetare inom upphandlingsenheten varav 70 % av arbetstiden är med 
upphandlingsärenden.  

1,0 årsarbetare inom tekniska nämnden varav 60 % av tiden är med upphandlingsärenden. 

Mariestads kommuns upphandling genomförde 70 upphandlingar under 2019. Ovanstående 
volymer baseras på 2019 års genomförda upphandlingar.   

Mariestads kommun har för närvarande ett upphandlingssamarbete med Gullspångs 
kommun. Eftersom gemensam teknisk nämnd mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner (MTG) sker upphandlingar inom teknisk verksamhet i Mariestads kommuns 
upphandlingsenhet. 

 

Volymfördelningen mellan kommunerna är: 

Gruppering Andel 
upphandlingar 

Snitt timmar/vecka 

Mariestad 19 % 16 

Mariestad och Gullspång 4 % 3 

MTG 67 % 55 

M+T+G 10 % 8 

Se ovan att under 2019 hade Gullspång inte några helt egna upphandlingar.  
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Förklaring till ovanstående grupperingar.  

M=Upphandlingen avser endast Mariestads verksamheter 

G= Upphandlingen avser endast Gullspångs verksamheter.  

M+G = Upphandlingen avser verksamheter inom Mariestad och Gullspång.  

MTG= Upphandlingen avser verksamheter inom gemensamma nämnder där Mariestad är 
huvudman (Tekniska verksamheten, Bygg och miljö, Löner) 

M+T+G = Upphandlingen avser verksamheter inom Mariestad Töreboda och Gullspång 
där det inte finns gemensam nämnd. Upphandlingarna genomförs gemensamt på grund av 
att de berör verksamheter som samarbetar mellan kommunerna. I dessa upphandlingar kan 
kommungruppen ibland även ingå i ett större skaraborgssamarbete. 

Upphandlingssamarbetet mellan Mariestad och Gullspång regleras med avtal. Töreboda har 
ett motsvarande avtalssamarbete med Skövde för de upphandlingar som inte genomförs 
inom gemensamma MTG nämnder där Mariestad är huvudman. Detta innebär att de 
upphandlingar som genomförs i grupperingen M+T+G ersätts till Skövde kommun. 

Inköpsorganisation 

Nuvarande inköpsorganisation är decentraliserad med inköpssamordnare och behöriga 
beställare inom respektive sektor. Det saknas idag en centralstyrning och ledning av 
inköpen. Mariestads kommun har ett E-handelssystem. 

För att erhålla en tydligare styrning ifrån upphandling till inköp är Mariestads kommuns 
ambition att inrätta en inköpssamordnare. Inköpssamordnaren kommer då att ansvara för 
uppföljning och kontroll av inköpen. 

 

Förslag till upphandlingssamverkan med Skövde kommun 

För att samarbetet ska lyckas behöver kommunerna egna resurser för samordning 
(inköpssamordnare) och en fungerande inköpsorganisation. Fördelningen mellan 
kommunernas organisation och upphandlingsenheten bör följa den överenskommelse som 
finns med Falköpings kommun. Uppskattningsvis behöver Mariestad, Töreboda och 
Gullspång sammanlagt en heltidstjänst för att klara inköpssamordnarrollen. 

 

Skövde kommun åtar sig att: 

- Tillförsäkra kommunerna tillgång till ramavtal 

- Genomföra/hjälpa till med kommunernas egna ramavtalsupphandlingar i de fall 
sådan visar sig olämplig att samordna med andra kommuner; administrerar dessa 

- Genomföra/hjälpa till med objekts- och entreprenadupphandlingar; administrerar 
dessa 

- Företräda kommunen i de upphandlingar som samordnas inom ramen för 
Skaraborgssamverkan 
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- Stötta kommunen i samtliga juridiska frågor som rör upphandling och avtal, 
inklusive avtalsuppföljning 

- Bistå vid utbildningsinsatser av avropande verksamheter, 6-8 halvdagar/år 

- Ge kommunens inköpssamordnare erforderligt stöd 

- Stå för kringkostnader, såsom datautrustning och telefon 

 

Kommunernas inköpssamordnare ska å sin sida: 

- Hantera kommunens ramavtal gentemot leverantörer (hantera klagomål i initialläget, 
ta emot prislistor, göra förfrågan om så kallade sidoköp, rabatter etc.) 

- Hantera ramavtalen gentemot verksamheterna (ge avropsstöd, inköpsstöd) 

- Genomföra utbildningsinsatser av egen verksamhet 

- Organisera och drifta MTG:s inköpsorganisation 

- Stötta verksamheterna vid direktupphandlingar, alternativt genomföra 
direktupphandlingarna 

- Sköta dokumentation av direktupphandlingar 

- Stötta förvaltningarna/verksamheterna vid förnyad konkurrensutsättning 

- Sköta uppföljning av avtalstrohet (arbetet med internkontroll) 

- Ansvara för kontakter med externa upphandlingspartners, såsom Kommentus och 
Kammarkollegiet (kontakterna gentemot Skaraborgssamverkan sker däremot i 
samråd med upphandlingsenheten) 

- Medverka i nätverk för upphandlingsenhetens samverkanskommuner 

- Hantera webben, informationssidor och ramavtalsdatabas 

 

Ekonomi/kostnad 

Ersättning år 1:   1 200 000 kronor 

I ersättningen ingår kostnaden för lön, overhead, kontor, IT-system för upphandling 

(exklusive avtalsdatabas) och vidareutbildning. Priset justeras årligen motsvarande 

löneökningen i procent. 

Sammantagen bedömning 

Efter genomförd utredning är det sammantagna bedömningen att det finns goda 

förutsättningar för att utöka samverkan inom upphandling- och inköpsorganisationen 

genom att ingå samverkansavtal med Skövde kommun 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Godkännande av utträde ur samverkansavtal för 
gemensam lönenämnd 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Karlsborgs begäran om uppsägning 
av samverkansavtal för gemensam lönenämnd och ger Karlsborg möjlighet att 
lämna samarbetet i förtid.             

Bakgrund 

Karlsborgs kommun ingår i den gemensamma lönenämnden tillsammans med 
Mariestad, Töreboda och Gullspång. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal.  
 
Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun har i beslut från den 16 juni 2020 bett 
om att få säga upp avtalet och begärt utträde ur den gemensamma nämnden i 
enlighet med samverkansavtalets paragrafer 19 och 20.  
 
Anledningen till detta är bland annat att Karlsborgs kommun år 2018 ingick en 
avsiktsförklaring om utökad samverkan med Hjo och Tibro vilket gör det mer 
naturligt för Karlsborg att samverka med dessa kommuner när det gäller 
lönesystem. Hjo och Tibro har ett samverkansavtal med Skövde kommun när 
det gäller lönesystem och då Karlsborgs kommuns IT-drift till största del sköts 
av Skövde kommun skulle en samverkan med dessa kommuner istället, 
underlätta lönehanteringen för Karlsborg.  
 
MTG:s lönechef har utrett effekter, konsekvenser och kostnader som genereras 
med anledning av Karlsborgs utträde med utgångspunkt i två alternativ, utträde 
vid årsskifte 2021/2022 och vid utträde 2022/2023. De kostnader som 
Karlsborgs utträde för med sig ska belasta Karlsborgs kommun. Ett exitavtal 
som reglerar detta kommer att upprättas. 
 
Karlsborgs kommun kommer att återkomma till lönenämnden med besked om 
deras utträde ska ske vid årsskiftet 2021/2022 eller vid årsskiftet 2022/2023. 
 
Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång måste initialt godkänna Karlsborgs begäran om utträde och i beslut 
ge dem möjlighet att lämna samarbetet.       
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 
 
Protokollsutdrag från lönenämnden, § 42/20 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Karlsborg, § 91/20 
 
Utredning av effekter, konsekvenser och kostnader vid Karlsborgs utträde ur 
samverkansavtalet vid årsskifte 2021/2022 
 
Utredning av effekter, konsekvenser och kostnader vid Karlsborgs utträde ur 
samverkansavtalet vid årsskifte 2022/2023       
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Lönenämnden, Gullspångs kommun 
Lönechef  
Karlsborgs kommun  
 







 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-09-29 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 35 Dnr 2020-00234 106 

Uppsägning från Karlsborgs kommun gällande samverkansavtal 
för gemensam lönenämnd 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden ger lönechefen i uppdrag att ta fram åtgärdslistor gällande 
avvecklingskostnader och verksamhetsplanering vid Karlsborgs utträde både vad 
gäller utträde vid årsskiftet 2021/2022 och 2022/2023.  

Lönenämnden beslutar att hålla ett extra insatt nämndsmöte den 9 november 
2020 kl 14.00 för fortsatt diskussion. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Catarina Davidsson (C) redogör för bakgrunden till att Karlsborgs 
kommun väljer att lämna samarbetet.  

Lönechef Sara Hultman redovisar de fakta kring ärendet som än så länge har 
kunnat tas fram. För att kunna komma vidare och presentera kostnader/minskade 
kostnader förenade med detta krävs ett beslut gällande utträdesdatum och hur 
kostnader förenade med ett utträde ska fördelas för att ha något att förhålla sig till 
och jobba emot.  

Bakgrund 
Karlsborgs kommun har den 16 juni 2020 begärt uppsägning av samverkansavtalet 
gällande gemensam lönenämnd och åberopar nedanstående paragrafer: 

- §18 Omförhandling av avtalet: Om förutsättningarna för att samarbeta enligt 
detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas.  

- §19 Giltighet: Detta avtal gäller tillsvidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget 
avtal daterat 2011-01-01. Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången 
av en mandatperiod.  

- §20 Avveckling/utträde: I det fall gemensamma verksamheter avvecklas eller 
någon kommun begär utträde sker förhandling i särskild ordning om hur 
avvecklingskostnaderna ska fördelas. 

Lönekontorets totala budget år 2020 ligger på 11.195.000kr, varav Karlsborgs 
kommun betalar 1.415.000kr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 200918, uppsägning från Karlsborgs kommun av 
samverkansavtalet för gemensam lönenämnd, skriven av Sara Hultman 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd. 20161128, MTGK-kommunerna 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-09-29 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut från Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun 200616, uppsägning av 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Kommuncheferna i MTGK 
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Lönenämnden 2020-11-09 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 Dnr 2020-00234 106 

Uppsägning från Karlsborgs kommun gällande samverkansavtal 
för gemensam lönenämnd 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden klargör möjligheterna för Karlsborg att lämna samarbetet vid 
årsskiftet 2021/2022, vilka innebär att Karlsborg står för de kostnader som kvarstår 
i verksamheten under hela avtalsperioden (tom 221231).  

De kringkostnader som härrör sig till att Karlsborg lämnar samarbetet ska belasta 
Karlsborgs kommun. Extrakostnader som uppstår i berörda verksamheter inom 
MTG faktureras Karlsborg löpande. Ett exitavtal som reglerar detta skall upprättas. 

Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ge Karlsborg möjlighet att lämna samarbetet i förtid utifrån de 
redovisade förutsättningarna. 

Karlsborgs kommun avser att återkomma med beslut i frågan till nästa 
sammanträde. 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman går igenom utredningen.  

Bakgrund 
Karlsborgs kommun har den 16 juni 2020 begärt uppsägning av samverkansavtalet 
gällande gemensam lönenämnd. Avtalet sträcker sig till och med 20221231. 
Karlsborgs kommun har en önskan om att lämna samarbetet redan 20211231. 

Lönechefen har fått i uppdrag att ta fram åtgärdslistor gällande 
avvecklingskostnader och verksamhetsplanering vid Karlsborgs utträde både vad 
gäller utträde vid årsskiftet 2021/2022 och 2022/2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 201027, Karlsborgs utträde ur samverkansavtalet gällande 
gemensam lönenämnd, skriven av Sara Hultman 
Utredning – utträde årsskiftet 2021/2022 
Utredning – utträde årsskiftet 2022/2023 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 
Karlsborgs kommuns uppsägning av samverkansavtalet 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspångs kommun 
Karlsborgs kommun 

 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2020-10-27 
Ärendenummer: 
KS 2020-00234 

 Sida:1(1) 

 Lönenämnden 

Karlsborgs utträde ur samverkansavtalet gällande 
gemensam lönenämnd 

Förslag till beslut 
Lönenämnden beslutar att ge Karlsborg möjlighet att lämna samarbetet vid 
årsskiftet 2021/2022 under förutsättning att de står för de kostnader som kvarstår 
i verksamheten under hela avtalsperioden (tom 221231).  
 
De kringkostnader som härrör sig till att Karlsborg lämnar samarbetet ska belasta 
Karlsborgs kommun. Extrakostnader som uppstår i berörda verksamheter inom 
MTG faktureras Karlsborg löpande. Ett exitavtal som reglerar detta skall upprättas. 
 

Bakgrund 
Karlsborgs kommun har den 16 juni 2020 begärt uppsägning av samverkansavtalet 
gällande gemensam lönenämnd. Avtalet sträcker sig till och med 20221231. 
Karlsborgs kommun har en önskan om att lämna samarbetet redan 20211231. 
 
Lönechefen har fått i uppdrag att ta fram åtgärdslistor gällande 
avvecklingskostnader och verksamhetsplanering vid Karlsborgs utträde både vad 
gäller utträde vid årsskiftet 2021/2022 och 2022/2023. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och ungdomar.     

Underlag för beslut 
Utredning – utträde årsskiftet 2021/2022 
Utredning – utträde årsskiftet 2022/2023 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 
Karlsborgs kommuns uppsägning av samverkansavtalet 

Sara Hultman 
Lönechef 

 
 

 



 

  

EFFEKTER, KONSEKVENSER 

OCH KOSTNADER VID 

KARLSBORGS UTTRÄDE UR 

SAMVERKANSAVTALET 

Utträde vid årsskiftet 2021/2022 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har sagt upp samverkansavtalet gällande gemensam lönenämnd. 

Avtalets tid är två år och löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Lönechefen har fått i uppdrag att 
titta på effekter och konsekvenser samt kostnader om Karlsborg lämnar samverkan ett år 

tidigare, vid årsskiftet 2021/2022. 
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Inledning 
Karlsborgs kommun har sagt upp samverkansavtalet gällande gemensam lönenämnd. Avtalets 

uppsägningstid är två år och löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Lönechefen har fått i uppdrag att titta 

på effekter och konsekvenser samt kostnader om Karlsborg lämnar samverkan ett år tidigare, vid 

årsskiftet 2021/2022. Här nedan presenteras en sammanställning av detta. 

År 2020 är intäkterna för Karlsborgs kommun 1.415.000kr. 

Minskade verksamhetskostnader 
Nedanstående tabell beskriver beräknade minskade verksamhetskostnader i och med att Karlsborg 

lämnar (beräknat på 2020 års nivå och kan komma att ändras i och med avtalsförändringar mm): 

Avtal Avtalstid Ungefärlig minskning 

Grundavtal med Visma (lönesystem) 2021-12-31 130.000kr 

Ciceron ersättning förtroendevalda  30.600 kr 

Är tecknat mellan Karlsborg själva och Ciceron, men Lönekontoret MTGK står för kostnaden. 
Avtalet löper ihop med huvudavtalet för Ciceron (tecknat av Karlsborg). Vill Karlsborg fortfarande 
behålla e-tjänsten så kan man byta faktureringsadress, annars måste Karlsborg säga upp avtalet. 

Avtal med IDATA (lönespecifikationer) 2021-06-05 5.000kr 

Servrar och Databaser (IT-Tba)    42.000kr 

Det är uppsatt två egna servrar för Karlsborg, en applikationsserver och en RDS-server. 
Applikationsservern är av storlek Medium och RDS-servern av storlek Small enligt den modell IT 
använder för prissättning. Det innebär en direkt minskad årlig kostnad med 16.000+26.000 = 
42.000 kr. 

Licenser 2021-12-31 13.000kr 

De licenser som kommer att påverkas vid Karlsborgs utträde är så kallade Microsoft RDS-licenser. 
Licenserna är bundna till årsskiftet 2021/2022 då de följer huvudavtalet med Microsoft. 

Totalt 220.600kr 

 

Sammanfattning minskade verksamhetskostnader:  
Då samtliga avtal har ett utgångsdatum som längst 211231 har det i denna aspekt ingen påverkan på 

den fortsatta verksamheten om Karlsborg väljer att lämna samverkansavtalet vid årsskiftet 21/22. 

Personalkostnader  
För att kunna minska kostnaderna med motsvarande intäktsbortfall behöver personalkostnaderna 

reduceras med 1.194.400kr (beräknat på 2020 års nivå och kan komma att ändras på grund av 

löneökningar mm). Detta motsvarar 2,5 tjänst.  

Under år 2022 förväntas två medarbetare på lönekontoret att ansökan om pension. För den fortsatta 

verksamheten skulle det vara fördelaktigt att neddragning av tjänster sker i samband med detta. 

Annars skulle verksamheten behöva varsla motsvarande tjänster under 2021, och sedan nyrekrytera 

vid pensionsavgångarna. Detta skulle innebära ett stort kompetenstapp samt ökade kostnader i och 

med ny rekryteringar med mera. 



 

Karlsborg kan ges möjlighet att gå ur avtalet innan avtalstiden löper ur, men behåller 

personalkostnaderna under hela avtalstiden. Detta skulle innebära att verksamheten hinner anpassa 

sig väl till de nya förutsättningarna och kompetensen hos de personer som annars skulle varslas 

bibehålls i verksamheten. Karlsborg faktureras kostnaderna löpande (som längst till och med 

221231). 

För resterande neddragningar som inte går att lösa vid pensionsavgångar måste sedvanliga 

förhandlingar gällande arbetsbrist påbörjas i god tid innan, så att kostnaderna minskar i takt med de 

minskade intäkterna. 

Organisationen framledes 
En nedtrappning av personal enligt ovanstående skulle ge den fortsatta verksamheten bra 

förutsättningar att anpassa och utveckla verksamheten så att den fortsättningsvis hamnar på en nivå 

som motsvarar den kvalitet som de samverkande kommunerna förväntar sig av verksamheten. 

Övriga kostnader mm 
Skövde kommun har ihop med Visma startat upp en förstudie. Denna förstudie ska ge svar på en 

estimerad kostnad gällande konvertering av uppgifter mellan lönesystemen. För detta är Skövde 

kommun projektägare. Vem som bär kostnaden för detta arbete sker i dialog mellan Skövde och 

Karlborg, men är inget som skall belasta lönekontoret MTGK. 

Lönekontoret MTGK kommer med högsta sannolikhet att behöva lägga ner en hel del arbetstid i och 

med utträdet, men någon beräkning på hur många timmar det kan handla om kan i dagsläget inte 

förutses, utan detta får faktureras Karlsborgs kommun löpande under projektets gång. Detsamma 

gäller för kostnader som uppstår inom IT MTG som härrör sig till utträdet. 

Övriga kringkostnader, så som frakt av arkivhandlingar med mera får faktureras Karlsborg löpande. 

Ett exitavtal mellan Lönekontoret MTGK och Karlsborgs kommun bör tas fram. 

Synpunkter från arbetstagarorganisation 
MBL förhandlingar har genomförts med berörd arbetstagarorganisation (Vision), vilka lämnar 

nedanstående synpunkter: 

”Visions ställningstagande är att skapa de bästa förutsättningarna för deras medlemmar och att det 

förslag som kommer dem bäst till gagn förordas. Vision anser att det är ett bra förslag att avvakta 

pensionsavgångar för att minimera behovet av personalneddragningar. Vision anser också att 

Karlsborg ska beredas möjlighet att lämna 2021/2022 under förutsättning att de står för 

personalkostnaden som krävs enligt förslaget. Vision har inget annat att erinra.” 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 234                                                   Dnr 2020/00267  

Godkännande av utträde ur samverkansavtal för gemensam 
lönenämnd 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Karlsborgs begäran om uppsägning 
av samverkansavtal för gemensam lönenämnd och ger Karlsborg möjlighet att 
lämna samarbetet i förtid.    

2. Detta beslut gäller under förutsättning att Karlsborgs kommun står för de 
kostnader som kvarstår i verksamheten under hela avtalsperioden (till och med 
2022-12-31). De kringkostnader som härrör sig till att Karlsborg lämnar 
samarbetet ska belasta Karlsborgs kommun. Extrakostnader som uppstår i 
berörda verksamheter inom MTG faktureras Karlsborg löpande. Ett exitavtal 
som reglerar detta ska upprättas.      

Bakgrund 

Karlsborgs kommun ingår i den gemensamma lönenämnden tillsammans med 
Mariestad, Töreboda och Gullspång. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal.  

Kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun har i beslut från den 16 juni 2020 bett om 
att få säga upp avtalet och begärt utträde ur den gemensamma nämnden i enlighet 
med samverkansavtalets paragrafer 19 och 20.  

Anledningen till detta är bland annat att Karlsborgs kommun år 2018 ingick en 
avsiktsförklaring om utökad samverkan med Hjo och Tibro vilket gör det mer 
naturligt för Karlsborg att samverka med dessa kommuner när det gäller lönesystem. 
Hjo och Tibro har ett samverkansavtal med Skövde kommun när det gäller 
lönesystem och då Karlsborgs kommuns IT-drift till största del sköts av Skövde 
kommun skulle en samverkan med dessa kommuner istället, underlätta 
lönehanteringen för Karlsborg.  

MTG:s lönechef har utrett effekter, konsekvenser och kostnader som genereras med 
anledning av Karlsborgs utträde med utgångspunkt i två alternativ, utträde vid 
årsskifte 2021/2022 och vid utträde 2022/2023. De kostnader som Karlsborgs 
utträde för med sig ska belasta Karlsborgs kommun. Ett exitavtal som reglerar detta 
kommer att upprättas. 

Karlsborgs kommun kommer att återkomma till lönenämnden med besked om deras 
utträde ska ske vid årsskiftet 2021/2022 eller vid årsskiftet 2022/2023. 

Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång måste initialt godkänna Karlsborgs begäran om utträde och i beslut ge 
dem möjlighet att lämna samarbetet.       

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 412/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 

Protokollsutdrag från lönenämnden, § 42/20 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Karlsborg, § 91/20 

Utredning av effekter, konsekvenser och kostnader vid Karlsborgs utträde ur 
samverkansavtalet vid årsskifte 2021/2022 

Utredning av effekter, konsekvenser och kostnader vid Karlsborgs utträde ur 
samverkansavtalet vid årsskifte 2022/2023     

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Gullspångs kommun, Lönenämnden) 
(Lönechef Sara Hultman, Gullspång) 
(Karlsborgs kommun) 
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KARLSBORGS UTTRÄDE UR 

SAMVERKANSAVTALET 

Utträde vid årsskiftet 2022/2023 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har sagt upp samverkansavtalet gällande gemensam lönenämnd. 

Avtalets tid är två år och löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Lönechefen har fått i uppdrag att 
titta på effekter och konsekvenser samt kostnader vid ett utträde. 
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Inledning 
Karlsborgs kommun har sagt upp samverkansavtalet gällande gemensam lönenämnd. Avtalets 

uppsägningstid är två år och löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Lönechefen har fått i uppdrag att titta 

på effekter och konsekvenser samt kostnader vid ett utträde. Här nedan presenteras en 

sammanställning av detta. 

År 2020 är intäkterna för Karlsborgs kommun 1.415.000kr. 

Minskade verksamhetskostnader 
Nedanstående tabell beskriver beräknade minskade verksamhetskostnader i och med att Karlsborg 

lämnar (beräknat på 2020 års nivå och kan komma att ändras i och med avtalsförändringar mm): 

Avtal Avtalstid Ungefärlig minskning 

Grundavtal med Visma (lönesystem) 2021-12-31 130.000kr 

Ciceron ersättning förtroendevalda  30.600 kr 

Är tecknat mellan Karlsborg själva och Ciceron, men Lönekontoret MTGK står för kostnaden. 
Avtalet löper ihop med huvudavtalet för Ciceron (tecknat av Karlsborg). Vill Karlsborg fortfarande 
behålla e-tjänsten så kan man byta faktureringsadress, annars måste Karlsborg säga upp avtalet. 

Avtal med IDATA (lönespecifikationer) 2021-06-05 5.000kr 

Servrar och Databaser (IT-Tba)    42.000kr 

Det är uppsatt två egna servrar för Karlsborg, en applikationsserver och en RDS-server. 
Applikationsservern är av storlek Medium och RDS-servern av storlek Small enligt den modell IT 
använder för prissättning. Det innebär en direkt minskad årlig kostnad med 16.000+26.000 = 
42.000 kr. 

Licenser 2021-12-31 13.000kr 

De licenser som kommer att påverkas vid Karlsborgs utträde är så kallade Microsoft RDS-licenser. 
Licenserna är bundna till årsskiftet 2021/2022 då de följer huvudavtalet med Microsoft. 

Totalt 220.600kr 

 

Sammanfattning minskade verksamhetskostnader:  
Då samtliga avtal har ett utgångsdatum som längst 211231 måste dessa förhandlas om och gälla 

under ytterligare ett år för att sedan förhandlas om igen då Karlsborg lämnat samverkan. Kostnad för 

detta kan inte anges innan upphandling har skett. 

Personalkostnader  
För att kunna minska kostnaderna med motsvarande intäktsbortfall behöver personalkostnaderna 

reduceras med 1.194.400kr (beräknat på 2020 års nivå och kan komma att ändras på grund av 

löneökningar mm). Detta motsvarar 2,5 tjänst.  

Under år 2022 förväntas två medarbetare på lönekontoret att ansöka om pension. Detta skulle 

innebära att man i samband med detta kan minska personalkostnaderna genom att inte återbesätta 

dessa tjänster. Beroende på när pensionsavgångarna genomförs kan det bli aktuellt att ta in vikarier 

under resterande del av året. Att hitta lämpliga vikarier under en så pass kort period kan vara svårt 



 

och är tidskrävande både vad gäller rekrytering och introduktion/upplärning mm. Andra alternativet 

är att kvarvarande personal får täcka upp, men på bekostnad av kvalitet och utveckling med mera.  

För resterande neddragningar som inte går att lösa vid pensionsavgångar måste sedvanliga 

förhandlingar gällande arbetsbrist påbörjas i god tid innan, så att kostnaderna minskar i takt med de 

minskade intäkterna. 

Organisationen framledes 
Under förutsättning att digitaliseringsarbete och annan effektivisering av arbetssätt har genomförts 

förväntas den fortsatta verksamheten framledes att klara sitt uppdrag efter att Karlsborg lämnat. 

Övriga kostnader mm 
Skövde kommun har ihop med Visma startat upp en förstudie. Denna förstudie ska ge svar på en 

estimerad kostnad gällande konvertering av uppgifter mellan lönesystemen. För detta är Skövde 

kommun projektägare. Vem som bär kostnaden för detta arbete sker i dialog mellan Skövde och 

Karlborg, men är inget som skall belasta lönekontoret MTGK. 

Lönekontoret MTGK kommer med högsta sannolikhet att behöva lägga ner en hel del arbetstid i och 

med utträdet, men någon beräkning på hur många timmar det kan handla om kan i dagsläget inte 

förutses, utan detta får faktureras Karlsborgs kommun löpande under projektets gång. Detsamma 

gäller för kostnader som uppstår inom IT MTG som härrör sig till utträdet. 

Övriga kringkostnader, så som frakt av arkivhandlingar med mera får faktureras Karlsborg löpande. 

Ett exitavtal mellan Lönekontoret MTGK och Karlsborgs kommun bör tas fram. 

Synpunkter från arbetstagarorganisation 
MBL förhandlingar har genomförts med berörd arbetstagarorganisation (Vision), vilka lämnar 

nedanstående synpunkter: 

”Visions ställningstagande är att skapa de bästa förutsättningarna för deras medlemmar och att det 

förslag som kommer dem bäst till gagn förordas. Vision anser att det är ett bra förslag att avvakta 

pensionsavgångar för att minimera behovet av personalneddragningar. Vision anser också att 

Karlsborg ska beredas möjlighet att lämna 2021/2022 under förutsättning att de står för 

personalkostnaden som krävs enligt förslaget. Vision har inget annat att erinra.” 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 224                                                   Dnr 2019/00073  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Marieholm 10:1, 
Ekuddens båtgård, Mariestads centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Marieholm 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun.   

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2018, § 157, om uppdrag att ta 
fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Marieholm 10:1.  

Planförslagets inriktning är att möjliggöra för en utökning av Ekuddens befintliga 
uppställningsplats om cirka 90 uppställningsplatser. Enligt förslaget begränsas inte 
uppställningsytan endast till förvaring av båtar utan kan även nyttjas som 
uppställningsplats för andra marina färdmedel, så som vattenskotrar eller amfibie 
flygplan.  

I samband med utökningen av antalet uppställningsplatser finns även behovet av en 
mer rationell sjösättningshamn. Därför föreslås en förlängning av 
sjösättningshamnens vågbrytare.  

För att möjliggöra båtförvaring under tak har byggnadshöjden reglerats till 7,5 meter. 

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren vintern 2020 och föremål för 
granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och 
kommenterats i en samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Till antagandet har 
den föreslagna parkeringsplatsen närmast Ekuddens badplats tagits bort. 
Planförslagets huvudinriktning är i övrigt oförändrad.  

Arbetsutskottets förslag  

Planenheten har på uppdrag av arbetsutskottet reviderat underlaget inför 
kommunstyrelsens beslut. Följande ändrades i underlaget: I planillustrationen togs 
punkt 8 bort. I planillustrationen förtydligades punkt 6 i enlighet med diskussioner 
som fördes på sammanträdet. Arbetsutskottet inriktning är att det är viktigt att 
säkerställa det rörliga friluftslivets strandkontakt.  

Förslaget överensstämmer i övrigt med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet i första hand ska återremitteras.  
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Återremissen motiveras enligt följande: Ekudden är ett välbesökt friluftsområde. Den 
föreslagna placeringen av båtgården kommer begränsa möjligheten till ett rikt 
friluftsliv i området. Vänsterpartiet menar också att själva byggnaden kommer att 
påverka landskapsbilden på ett icke gynnsamt sätt. Vi föreslår att en alternativ 
placering av båtgården tas fram.  

För det fall att yrkandet om återremiss faller yrkar Engström Rosengren (V) att 
förslaget ska avslås. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M), Sven-Inge Eriksson (KD) och Anders 
Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter de återstående förslagen under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 406/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-12 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Plankarta (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Planillustration  

Granskningsutlåtande 

Bedömning av lämpligheten av markens användning (2020) 

Undersökan om betydande miljöpåverkan (2019) 

Naturvärdesinventering av Västra Ekudden, Mariestads kommun (2019) 

Översvämningsutredning (2019)  

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Dnr: KS 2019/00073   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av 

Marieholm 10:1, Ekuddens båtgård, 

Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Marieholm 10:1, 

Mariestads centralort, Mariestads kommun.            

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2018, § 157, om 

uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av fastigheten 

Marieholm 10:1.  

Planförslagets inriktning är att möjliggöra för en utökning av 

Ekuddens befintliga uppställningsplats om cirka 90 

uppställningsplatser. Enligt förslaget begränsas inte uppställningsytan 

endast till förvaring av båtar utan kan även nyttjas som 

uppställningsplats för andra marina färdmedel, så som vattenskotrar 

eller amfibie flygplan.  

I samband med utökningen av antalet uppställningsplatser finns även 

behovet av en mer rationell sjösättningshamn. Därför föreslås en 

förlängning av sjösättningshamnens vågbrytare.  

För att möjliggöra båtförvaring under tak har byggnadshöjden 

reglerats till 7,5 meter. 

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren vintern 2020 och 
föremål för granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande. Till antagandet har den föreslagna parkeringsplatsen 
närmast Ekuddens badplats tagits bort. Planförslagets huvudinriktning är i 
övrigt oförändrad.     

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-12 
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Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 
 

Plankarta (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Planillustration  
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Detaljplanens syfte 

Syfte
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av befi ntlig uppställningsplats för båtar 
under tak på del av Marieholm 10:1. Med anledning av platsens befi ntliga förutsättningar 
är en utökning endast lämplig öster och söder om befi ntlig uppställningsplats. Runt upp-
ställningsplatsen planeras naturmark för att bevara landskapsbilden samt bevara områdets 
karaktär av friluftsområde. Mellan befi ntlig båtgård och Vänern föreslås en ny gångväg 
för att förbättra allmänhetens tillgänglighet inom området och det rörliga friluftslivet. 
Även gångväg öster om uppställningsplatsen säkerhetsställs. 

I samband med att fl er uppställningsplatser möjliggörs ökar behovet av en mer rationell 
sjösättningsanläggning. Planförslaget tillmötesgår behovet genom att möjliggöra för en 
förlängning av sjösättningsanläggningens vågbrytare.

Ekudden har höga natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden. Det är viktigt att tillkom-
mande bebyggelses utformning anpassas till områdets befi ntliga miljö. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet ligger inom natur- och rekreationsområdet Ekudden i den nordvästra delen 
av Mariestads tätort. Planområdet avgränsar i väster till Vänern, i norr Ekuddens badplats 
och camping, i väst till Ekuddenvägen samt naturmark och i söder till natur- och betes-
mark samt Caféet Bäcken. Planområdet omfattar ca 7,5 hektar och består av befi ntlig 
båtgård, skogs- och ängsmark, parkering samt hamnområde.

Planerad utveckling  
Planförslaget möjliggör för cirka 125 nya uppställningsplatser för båtar under tak. Upp-
ställningsplatserna föreslås öster och söder om den befi ntliga båtgården där marken 
bedöms ha låga friluftsvärden på grund av dess otillgängliga terräng med tät slyskog och 
stenblock i dagen. 

Ekuddenområdet är ett uppskattat och välbesökt rekreations- och friluftsområde av 
mariestadsbor och besökare. Flera av områdets byggnader och anläggningar har också ett 
kulturmiljövärde. Föreslagen bebyggelse ska därför anpassas till områdets befi ntliga miljö 
för att minska den negativa påverkan på områdets allmänna värden och karaktär som fri-
luftsområde. Det kan bland annat göras genom anpassning av byggnadernas utformning, 
val av byggnadsmaterial och färgval. 
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I samband till att antalet uppställningsplatser inom området ökar fi nns också ett behov 
av en mer funktionell och ordnad trafi ksituation i anslutning till båtgården. Bland annat 
föreslås en omdisponering av befi ntliga hårdgjorda ytor vilket tillskapar cirka 16 nya 
parkeringsplatser samt parkering för trailers i anslutning till sjösättningshamnen. Fler 
uppställningsplatser innebär att fl er båtar kommer att sjösattas i sjösättningshamnen. För 
att sjösättningen ska kunna  genomföras effektivt föreslås en förlängning av befi ntlig 
vågbrytare. 

Kommunen har ambition att förbättra områdets förutsättningar om rekreations- och 
friluftsområde genom att möjliggöra en ny gångväg mellan befi ntlig båtgård och Vänern. 
Gångvägen föreslås gå från sjösättningshamnen och ansluta till den befi ntliga gångvägen 
söder om båtgården, en sträcka på cirka 330 meter. Gångvägen ger en ökad tillgänglig-
het till Vänern samt möjliggör för rekreation och friluftsliv i en annars svårframkomlig 
terräng         

Planförfarande 
Planförslaget tas fram inom ramen för ett standardförfarande enligt 5 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Kommunens samlade bedömning av föreslagen markanvändning är att den är lämplig 
utifrån berörda allmänna intressen i 2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900). Följande 
allmänna intressen har hanterats:
• Påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (1998:808)(MB). 
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på kulturmiljövärden
• Påverkan på landskapsbild
• Översvämningsrisk till följd av höga vattennivåer i Vänern 
• Översvämningsrisk till följd av skyfall 
• Geotekniska förhållanden
• Hantering av dagvatten

En mer utförlig redogörelse samt ställningstaganden kan läsas i bilagan Bedömning av lämp-
ligheten av markens användning.
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Planeringsunderlag och utredningar
Följande utredningar har legat till grund för planförslagets framtagande: 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2019-04-02)
• Bedömning av lämpligheten av markens användning (2020)
• Naturvärdesinventering av Västra Ekudden, Mariestads kommun, Pro Natura 
       (mars 2019)
• Översvämningsutredning, Sweco (2019)
• Skyfallskartering, Sweco (2019)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte kommer innebära en be-
tydande miljöpåverkan. Detta motiveras av planförslagets marginella påverkan på berörda 
riksintressen för friluftsliv enligt 3 och 4 kap. MB, samt på strandskyddets långsiktiga 
syften enligt 7 kap.  MB. 

I undersökan om betydande miljöpåverkan (2019-04-02) gjorde kommunen ställningsta-
gandet att ett genomförande av planförslaget inte antogs innebära en betydande miljöpå-
verkan. Länsstyrelsens meddelande i sitt yttrande 2019-05-02 att de delar kommunens 
bedömning men att en betydande miljöpåverkan inte går att utesluta. Planförslagets 
påverkan på främst områdets riksintressen samt strandskyddet behövde utredas mer 
ingående.   

I samband med arbetet av denna granskningshanling har planförslagets påverkan på 
berörda riksintressen och strandskyddet utretts. Underlag och ställningstagande rörande 
berörda riksintressen fi nns att läsa i bilagan Bedömning av lämpligheten av markens användning 
(2020) samt i denna planbeskrivning under avsnittet Upphävande av strandskyddet. 

Upphävande av strandskydd
Kommunen avser att ansöka om dispens från strandskyddet för planområdets kvarter-
smark, hamnområde samt för parkeringsplatser inom allmänplats mark.  Kommunen 
åberopar 7 kap. 18 c § punkt fyra MB (pågående verksamhet) som särskilt skäl.

Motiv för upphävandet av strandskyddet
Pågående verksamhet 

Mariestads båtgårdsförening har bedrivit sin verksamhet inom Ekuddens befi ntliga 
båtuppställningsplats sedan 1975. Verksamheten har utvecklats och investeringar i infra-
struktur i form av bland annat sjösättningshamn har gjorts. Det fi nns idag en efterfråga 



7

om att nyttja uppställningsplatsen med anledning av dess rationella placering i direkt när-
het till Vänern och sjösättningshamnen med tillhörande kran, spolplatta, vågbrytare och 
båtramp. Idag fi nns cirka 250 stycken uppställningsplatser inom befi ntlig båtgård där cirka 
160 platser är under tak. Planförslaget möjliggör en utökning med cirka 90 nya uppställ-
ningsplatser under tak. 

Kommunen argumenterar för att en utvidgning av båtgårdens pågående verksamhet utan-
för strandskyddat område väsentligt skulle försämra dess attraktivitet och på sikt möjlig-
heten att bedriva sin verksamhet. En alternativ lokalisering innebär att båtägaren måste 
transportera sin båt till sjösättningshamnen. Det kan medföra fl era negativa aspekter, 
utöver det logistiskt orationella för den enskilda båtägaren, bland annat negativ miljöpå-
verkan genom ökade koldioxidutsläpp samt mer transporter centralt i tätorten som kan 
påverka framkomligheten och stadsmiljön i övrigt negativt. Vidare har kommunen gjort 
ett tydligt ställningstagande i gällande översiktsplan (2018) att nybyggnation ska lokalise-
ras vid befi ntlig infrastruktur. Ställningstagandet redovisas som en av fyra övergripande 
principer som ska vara vägledande i kommunens fysiska planering och är ett verktyg för 
att säkerhetsställa en långsiktig hållbar utveckling av kommunen.   

Kommunen bedömer att ett behov av att förlänga den befi ntliga vågbrytaren föreligger 
när antalet uppställningsplatser utökas för att möjliggöra en mer effektiv sjösättning av 
fl er båtar. Efter sjösättningen förtöjs båten vid vågbrytaren för montering av eventuell 
mast samt övrig lastning. Idag uppskattar kommunen att sex båtar kan förtöjas vid våg-
brytarens brygga samtidigt. Planförslaget föreslår förlängning av vågbrytaren med cirka 
70 meter. Då beräknas sammanlagt 13 båtar kunna förtöjas där samtidigt vilket effektivi-
serar sjösättningen avsevärt.      

Kommunen ser även behovet av en mer ordnad trafi ksituation i anslutning till båtgården. 
I gällande detaljplan som omfattar anslutningsväg och parkering norr om befi ntlig båtgård 
(Detaljplan för Ekuddens camping mm (Marieholm 10:1), Mariestad, Mariestads kom-
mun) regleras området som parkering. Kommunen föreslår en preciserar av markanvänd-
ningen till gata och parkering.

Tätortsutveckling 

Kommunen argumenterar för att tillskapandet av nya attraktiva uppställningsplatser inom 
tätorten är en strategiskt viktig åtgärd för att tillgodose kommunens långsiktiga bostads-
försörjning. Åtgärden är också viktigt för att skapa förutsättningar för vattenknutna 
friluftsaktiviteter för kommunens invånare, där möjligheten till ett aktivt båtliv är en given 
del. Detta lyfter kommunen bland annat i sin vision - Vision 2030, där ”Mariestad - den 
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stolta sjöstaden” är en av fem byggstenar.     

I kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2018 och översiktsplan från samma år 
sätter kommunen ambitiösa mål vad gäller infl yttning och bostadsbyggande. Till 2025 
ska kommunen ha 4000 nya invånare och bygga 2000 nya bostäder. Strategidokumenten 
pekar båda på att en förutsättning för måluppfyllelse är att planera bostäder i attraktiva 
lägen. 

Tillskapandet av nya båtuppställningsplatser är en viktig pusselbit i att frigöra attraktiv 
mark centralt i tätorten som idag nyttjas som bland annat uppställningsplatser, men på 
sikt kan planeras för bostäder. Till exempel i hamnområdet där kommunen, bland annat 
genom den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) Mariestad 2013- 2030, har gjort ställnings-
taganden för ändrad markanvändningen för att möjliggöra bostäder och verksamheter. 
Även i industriområdet Katthavet där många lager nyttjas för båtförvaring fi nns det enligt 
kommunens översiktsplan (2018), en ambition att på sikt omvandla området till en mer 
blandad markanvändning. Kommunen bedömer att aktuellt planförslag möjliggör tillräck-
ligt med nya uppställningsplatser så att central mark kan frigöras för bland annat bostads-
byggnation. 

Allmänhetens tillgång till strandområdet

Området Ekudden har stora natur- och rekreationsvärden med dess närhet till Vänern 
och strövområden. Att långsiktigt verka för att skydda områdets värden är en viktig fråga 
för kommunen. 

Området som föreslås för nya uppställningsplatser omfattar cirka 1,6 hektar. 0,2 hektar 
av området nyttjas i dag som betesmark och har bra förutsättningar som strövområde  
och har allemansrättsliga värden. Resterande del består av tät skog och sly med en mängd 
stora stenblock i dagen. Området har dålig funktion som strövområde och låga alle-
mansrättsligavärden. Kommunen uppfattar att området därför nyttjas i liten utsträckning 
som strövområde. Stenblocken har transporterats dit när området fylldes ut i mitten av 
1900- talet. Att i framtiden förbättra områdets funktion som strövområde är förenat med 
relativt stora investeringar och kommer därav sannolikt inte ske. Särskilt mot bakgrund 
av att det fi nns en befi ntlig gångväg i nära anslutning till området. Den befi ntliga stigen är 
del av Biosfärleden och har ett högt nyttjande. I samband med genomförandet av planför-
slaget föreslås en justering av del av stigens placering med cirka 20 meter öster ut. Stigens 
funktion bedöms inte påverkas. 

För att förbättra allmänhetens tillgång till området föreslås att en ny gångväg ska anläggas 
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inom naturområdet mellan befi ntlig båtgård och Vänern. Naturområdet är som smalast 
cirka 9 meter och som bredast 30 meter. Gångvägen föreslås börja vid sjösättningsanlägg-
ningen och ansluta till befi ntlig gångväg söder om båtgården. Naturmarken regleras som 
allmän platsmark i plankartan och möjliggör fri passage. 

Kommunen bedömer att allmänhetens tillgång till strandområdet delvis förbättras av ett 
genomförande av planförslaget. 

Djur- och växtliv

Inom del av planområdet som föreslås för nya uppställningsplatser fi nns det enligt ge-
nomförd  naturvärdesinventering (2019) relativt låga värden för djur- och växtliv. Områ-
det har delats in i tre stycken naturvärdsobjekt (NO 1, 2 och 3). Naturvärdesobjekt 1 och 
2 klassas som naturvärdsklass 3 (påtagligt naturvärde) med värdelementen gamla träd av 
ek och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek, stenblock och död ved. Endast norra de-
len av NO 1 föreslås att ianspråktas. Inom NO 2 har ett rävgryt noterats. Naturvärdesob-
jekt 3 klassas som naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) med värdeelementet biotopvärde i 
from av äldre ekar. 

Planförslaget innebär en förändring av naturområdets livsvillkor då naturmark ianspråk-
tas. Kommunen uppskattar dock att många av områdets värdeelement inom naturvärdes-
objekt 1 och 2 (NVI 2019) kan fl yttas vid ett genomförande av planförslaget till annan 
lämplig plats i närheten av planområdet, och på så sätt minska den negativa påverkan på 
områdets naturvärden.    

Kommunen bedömer att planförslaget inte väsentligt förändrar livsvillkoren för områdets 
djur- och växtarter.  

Samlad bedömning 

Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med strandskyddets långsiktiga syften 
då det inte väsentligt förändrar livsvillkoren för områdets djur- eller växtarter samt inte 
avhåller eller hindrar allmänheten att vistas inom strandskyddsområdet.    

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
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Nedan motiveras och förtydligas ett urval av föreslagna planbestämmelser.
    
V1- Förvaring av båtar (4 kap. 5 § 1 st. 3 p.)
Motivering: Planförslagets syfte är att möjliggöra för en utökning av antalet  Ekuddens 
båtuppställningsplats. 

W1- Småbåtshamn (4 kap. 5 § 1 st 3 p)
Motivering: Planförslaget syftar bland annat till att möjliggöra för en mer rationell sjösätt-
ningsanläggning i samband med att uppställningsplatserna blir fl er. Den rationaliserings-
åtgärd som avses är en förlängning av den befi ntliga vågbrytaren i södergående riktning. 
Planförslaget möjliggör en förlängning med cirka 70 meter. Åtgärden innebär att fl er 
båtar kan anlägga vid vågbrytaren efter sjösättning. 
 
GATA2- Vändplats (4 kap. 5 § 1 st 2 p)
Motivering: Planförslaget syftar bland annat till att möjliggöra för en mer rationell sjösätt-
ningsanläggning i samband med att uppställningsplatserna blir fl er. Att säkra vändplatsens 
funktion bedöms som en viktig åtgärd för sjösättningshamnens ska fungera rationellt. 
Kommunen har mottagit fl era synpunkter om att vändplatsen nyttjas som parkeringsplats 
vilket föreslagen planbestämmelse vill hindra. Vid ett genomförande av planförslaget bör 
området kompletteras med en trafi kföreskrift.  
 
          Högsta byggnadshöjd är 7,5 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
  Motivering: Byggnadshöjden motiveras av planförslagets syfte att möjlig-
göra för båtuppställning under tak. Byggnadshöjden är anpassad för att möjliggöra detta 
och har beräknats utifrån den vedertagna entréhöjden för båtlager om 5,8 meter. 

 

Prövning enligt annan lag
Genomförandet av planförslaget innebär prövning i andra lagar än plan- och bygglagen. 

Anmälan om vattenverksamhet enligt Förordning (1998:1388) om 
vattenverksamhet
Enligt rubricerad förordningen krävs en anmälan till Länsstyrelsen vid uppförande av 
anläggning, fyllning, muddring och pålning, om ianspråktagen bottenyta inte överskrider 
3 000 kvadratmeter. 
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Detaljplanens genomförande
Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Ansvar för utbyggnad och drift
Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruk-
tur
Kommunen ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder inom allmänplats mark 
samt dess framtida underhåll. 

Utformning och förvaltning av allmän plats
Utformning av allmän platsmark ska göras enligt detaljplanens syfte samt illustrations-
plan. Övrig utformning och gestaltning som inte hanteras i syftet eller illustrationsplanen 
ska följa ortens sed. 

Bedömning av kostnader för genomförande
Nedan redovisas en uppskattning av kända kostnader för investeringar inom allmänplats 
mark. Uppskattningarna bygger på prisnivån i november 2019. 

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Planförslaget berör endast del av den kommunala fastigheten Marieholm 10:1. Kommu-
nen arrenderar ut marken till Mariestads Båtgårdsförening, ekonomisk förening enligt 
gällande nyttjanderättsavtal från 2020. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte 
påverka Båtgårdsföreningens möjlighet att bedriva sin verksamhet. 

Påverkan på gällande planer
Föreslaget planområde berörs av tre befi ntliga planer.
• Förslag till ändring av stadsplanen för del av Ekudden (Båtgård) i Mariestad (16-

Nr Åtgärd Antal enheter Kostnad per enhet Kostnad 
1 Vandringsstig 652,00              250,00                        163 000,00       
2 Trädplantering 10,00                5 621,00                     56 210,00         
3 Infart båtuppställningsplats 300,00              516,00                        154 800,00       

Totalkostnad 374 010,00      
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LEE-464), laga kraft vunnen 1972-08-30. Planen omfattar cirka 5 hektar och hela den 
befi ntliga båtgården.  

• Detaljplan för Ekuddens camping mm (1493-P44), planen omfattar campingområdet 
samt den norra delen av Ekuddenvägen. Planen vann laga kraft 2001-01-22.

• Förslag till Stadsplan för Ekudden i Mariestad (16-MAF-252), laga kraft vunnen i 
december 1965. Planen omfattade hela norra delen av Ekudden men har till stor del 
ersatts.   

Planförslaget avser att till stor del ersätta befi ntlig stadsplan Förslag till ändring av stadsplan 
för del av Ekudden (Båtgård) i Mariestad i samt upphäva mindre delar av planerna Detaljplan 
för Ekuddens camping m.m. och Förslag till stadsplan för Ekudden i Mariestad.

Illustrationer 
På nästa sida redovisar kommunen planförslagets visuella påverkan genom ett fotomonta-
ge från Vänern. Föreslagen bebyggelse är färgsatta med vitt för att förtydliga befi ntlig och 
föreslagen bebyggelse.  
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Fotomonterad bild med redovisning av föreslagen bebyggelse. Vy från öster.  

Bild över befi ntlig båtgård från öster 
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Beslut om antagande: förslag till detaljplan för del 

av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, 

Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Marieholm 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-09 § 157 om uppdrag att ta 

fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Marieholm 10:1.  

Planförslagets inriktning är att möjliggöra för en utökning av Ekuddens befintliga 

uppställningsplats om cirka 90 uppställningsplatser. Enligt förslaget begränsas inte 

uppställningsytan endast till förvaring av båtar utan kan även nyttjas som 

uppställningsplats för andra marina färdmedel, så som vattenskotrar eller amfibie 

flygplan.  

I samband med utökningen av antalet uppställningsplatser finns även behovet av 

en mer rationell sjösättningshamn. Därför föreslås en förlängning av 

sjösättningshamnens vågbrytare.  

För att möjliggöra båtförvaring under tak har byggnadshöjden reglerats till 7,5 

meter. 

Planförslaget var föremål för samråd under sommaren vintern 2020 och föremål 

för granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts 

och kommenterats i en samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Till 

antagandet har den föreslagna parkeringsplatsen närmast Ekuddens badplats tagits 

bort. Planförslagets huvudinriktning är i övrigt oförändrad.    

 

Adam Johansson  Erik Söderström 

Tf. Planchef    Planarkitekt   
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Granskningsutlåtande 

Bedömning av lämpligheten av markens användning (2020) 

Undersökan om betydande miljöpåverkan (2019) 

Naturvärdesinventering av Västra Ekudden, Mariestads kommun (2019) 

Översvämningsutredning (2019) 
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Planchef Adam Johansson  

Planarkitekt Erik Söderström 
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Bedömning av lämpligheten av markens användning 
I föreliggande bilaga redovisas planområdets befi ntliga förutsättningar och kommunens 
bedömning av den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 
2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning. En samlad 
bedömning redovisas på sista sidan. 

Riksintressen 
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för yrkesfi ske (3 kap. 5 § MB), riksintresse 
för friluftsliv (3 kap. 6 § Miljöbalken) och riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 1-2 §§ 
MB)  

Riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB
Det fi nns ingen aktivt yrkesfi ske inom området Ekudden. Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintresset. 

Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB
Det utpekade området för riksintresset som berör aktuellt planförslaget är Vänern- Djurö, 
Brommö, Torsö och Fågelö, beslutat av Länsstyrelsen den 21 april 2016. Enligt riksin-
tressets värdebeskrivning (FO 42:5) är dess värdekärnor främst kopplat till möjligheterna 
att utöva land- och vattenknutna friluftsaktiviteter inom områdena Djuröarkipelagen, 

Kartan redovisar del av riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap. MB
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Brömmö, Torsö, Fågelö samt strandremsan mellan Viksnäsudde och Sandviken/Glug-
gen. Hänsyn till friluftsvärderna gäller dock inom hela riksintresseområdet. Åtgärder som 
riskerar att påverka riksintressets friluftsvärden negativt är exempelvis större industriverk-
samheter, vindkraftsparker och bebyggelse som avhåller och hindrar allmänheten från att 
vistas i strandmiljöerna. 

Planförslaget möjliggör en utvidgning av befi ntlig uppställningsplats för båtar och andra 
marina färdmedel om cirka 1,6 hektar. Obebyggd strandnära mark föreslås exploateras 
och stängslas in vilket kommer begränsa allmänhetens tillgänglighet till planområdets 
kvartersmark.

Kommunen bedömer med att större delen av markområdet som föreslås ianspråktas för 
utökningen av båtgården har låga friluftsvärden med anledning av dess svåra terräng med 
tät vegetation och många stora stenblock i dagen. Enligt genomförd naturvärdesinven-
tering (2019) har området även relativt låga naturvärden. Stenblocken har transporterats 
dit i samband med att området fylldes ut i mitten på 1900- talet. Kommunen uppskattar 
att större delen av området nyttjas i liten utsträckning för friluftsliv och strövområde. Att 
dess förutsättningar i framtiden skulle förbättras är förenat med relativt stora investering-
ar och är därför inte trolig. Särskilt då den befi ntliga gångvägen ligger i direkt anslutning 
till området. 

Andra idag otillgängliga delar av planområdet har större friluftsvärden och bättre förut-
sättningar för att öka allmänhetens tillgänglighet. Mellan den befi ntliga båtgården och 
Vänern fi nns en obebyggd naturremsa där förutsättningar fi nns för anläggandet av ny 
gångväg längs med Vänerstranden som kan anslutas till befi ntlig stig söder om båtgården. 
En ny gångväg skulle väsentligt öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet, i linje 
med riksintresset intentioner.  

Vid en helhetsbedömning av planförslagets påverkan på riksintresset anser kommunen att 
ett genomförande av planförslaget delvis stärker riksintresset med anledning av allmänhe-
tens ökade tillgänglighet till strandområdet. Större delen av den mark som föreslås för nya 
uppställningsplatser nyttjas i liten utsträckning på grund av dess svårtillgängliga terräng 
och bedöms ha låga friluftsvärden. Att ianspråkta området och begränsa allmänhetens 
tillgänglighet kommer i praktiken inte påverka Ekuddens funktion som frilufts- och ströv-
område eller dess rekreationsvärden. Kommunen visar också att planförslagets visuella 
påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illistrationer i planskrivningen) inte 
blir betydande. Vidare bedöms inte heller planförslaget påverka riksintresseområdets sam-
mantagna friluftsvärden negativt.     
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Bedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påver-
ka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada. 

Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
Aktuellt förslag till planområde har i Proposition 1885/86:3 pekats ut som riksintresse 
för rörligt friluftsliv tillsammans med övriga Vänern. Utpekandet motiveras av områdets 
särskilt stora värden för friluftslivet. 

Vid bedömning av en exploaterings påverkan på riksintresset ska bedömningen, enligt 
förarbetena (prop. 19885/86:3), göras utifrån ett helhetsperspektiv av riksintresseområdet. 
Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets karaktär ska bevaras. 
Enligt 4 kap. 1 § MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av befi ntliga tät-
orter, under förutsättning att utvecklingen sker med hänsyn till områdets friluftsvärden. 

Kartan redovisar del av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB

Föreslaget planområde ligger enligt SCB:s tätortsdefi nition och avgränsning inom Marie-
stads tätort. Kommunen anser att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av tätorten.

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram (2018) samt översiktsplan Mariestad 2030 
(2018) fi nns mål och strategier för att hantera framtidens bostadsförsörjning. Kommu-
nens mål är att 2025 ha ökat med 4 000 nya invånare vilket kräver cirka 2 000 nya bostä-
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der. Målet baseras på Boverkets bostadsanalys för 2025. För att kommunen långsiktigt ska 
trygga bostadsförsörjningen krävs bland annat att attraktiv och ändamålsenlig mark för 
bostäder inom tätorten frigörs. Ett steg för att uppnå uppsatta mål är att genomföra den 
fördjupade översiktsplanen FÖP- Sjöstaden, där stora planeras för bostäder. Markytorna 
nyttas idag delvis som båtuppställningsplatser och dess funktion som tillgänglig central 
båtförvaring är en viktig del i kommunens profi lering som Sjöstad, vilket bland annat 
utgör en del av kommunens vision -Vision Mariestad 2030. Likande situation fi nns även 
inom Katthavets industriområde där många lagerlokaler nyttjas för båtuppställningsplant-
ser. Kommunens översiktsplan (2018) pekar ut området som förändringsområde med 
inriktningen att på sikt skapa förutsättningar för en mer blandad markanvändning inom 
området, med inslag av bostäder.

För att möjliggöra ett genomförande av kommunens stratigiska planer behöver delar av 
de befi ntliga båtuppställningsplatserna fl yttas till annan likvärdig plats inom tätorten. Med 
anledning av Ekuddens båtgårds befi ntliga infrastruktur i from av en mindre hamn med 
sjösättningsanläggning, mastkran, spolplatta samt sjösättningsramp bedöms en utvidgning 
av Ekuddens båtgård som lämplig. Båtgården har idag cirka 250 stycken uppställnings-
platser varav 160 under tak. Planförslaget möjliggör en utökning med ytterligare cirka 90 
platser och bedöms till stor del tillgodose behovet av nya uppställningsplatser. Kommu-
nen anser därför att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av Mariestads tätort samt 
för kommunens långsiktiga bostadsförsörjning.  

Att möjliggöra för båtuppställning långt ifrån infrastruktur för sjösättning anser kom-
munen medför fl era negativa aspekter, utöver det logistiskt orationella för den enskilda 
båtägaren. Bland annat negativ miljöpåverkan genom ökade koldioxidutsläpp samt en 
ökad trafi k centralt i tätorten som kan medföra negativa effekter på framkomligheten och 
stadsmiljön i övrigt. Att bygga vid befi ntlig infrastruktur är även en av de fyra principer 
som redovisas i kommunens översiktsplan (2018) som ett sätt att effektivisera markan-
vändningen och att säkerhetställa en hållbar uteckling. 

Vidare anser kommunen att planförslaget delvis bidrar till att stärka riksintresset då för-
slaget möjliggör en ny gångväg mellan den befi ntliga båtgården och Vänern. Gångvägen 
kommer ansluta till den befi ntliga stigen söder om båtgården. Naturområdet som föreslås 
som nya uppställningsplatser bedöms till största del ha låga friluftsvärden och en dålig 
funktion som strövområde, med anledning av dess täta vegetation och stora stenblock 
i dagen. Att områdets låga friluftsvärden på sikt skulle förbättras är sannolikt då det är 
förenat med relativt stora investeringar. Särskilt då den befi ntliga gångvägen ligger i direkt 
anslutning till området.  Att anlägga den föreslagna gångvägen mellan befi ntlig båtgård 
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och Vänern ger tillgång till större friluftsvärden genom ökad tillgängligheten till strand-
området. 

Sett till områdets helhet bedöms planförslagets påverkan på riksintresset för det rörliga 
friluftslivet marginellt förbättras trots att orörd naturmark ianspråktas.  Ekuddens frilufts- 
och rekreationsområde har sammantaget stora värden för det rörliga friluftslivet med dess 
närhet till Vänern och tillgänglighet till natursköna strövområden. Dessa värden återfi nns 
dock inte inom aktuell mark för nya uppställningsplatser. Genom anläggandet av en gång-
väg genom strandområdet mellan befi ntlig båtgård och Vänern kommer områden med 
större friluftsvärden att tillgängliggöras. 

Ekuddens karaktär och funktion som frilufts- och rekreationsområde bedöms marginellt 
förbättras vid ett genomförande av planförslaget. Vidare visar kommunen att planförsla-
gets visuella påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illistrationer i planskriv-
ningen) inte påtagligt skadar riksintresset. 
 
Bedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påver-
ka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada. 

Kulturmiljövärden
Området kring Ekudden och platsens olika användningar har tillsammans ett stort kul-
turvärde. Här avses främst campingen och badplatsen, utomhusbadet, Café Bäcken och 
promenadstråken som under lång tid lockat Mariestadsbor och andra besökare till platsen 
för rekreation. 

Bedömning

Planförslaget bedöms inte stå i konfl ikt med bevarandet av områdets kulturvärden eller 
dess attraktivitet som rekreationsområde. Sträckningen av den befi ntliga gångvägen som 
går öster om båtgården föreslås fl yttas cirka 20 meter öster ut för att möjliggöra nya upp-
ställningsplatser. Gångvägens nya läge bedöms inte påverka stråkets funktion eller dess 
rekreationsvärde. 

Inom föreslaget planområde fi nns inga kända eller registrerade fornlämningar. 

Landskapsbild
Planförslaget möjliggör en utökning av den befi ntliga båtgården i östlig och sydlig rikt-
ning. Området för planerade uppställningsplatser består idag till största del av av tät sly 
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närmast den befi ntliga båtgården och lövskog som skymmer båtgården från Ekkudden-
vägen och Café Bäcken. Området  norr om Båtgården har ett relativt öppen landskap be-
stående av parkering, rekreationsytor samt camping. Sett från campingen är den befi ntliga 
båtgården dominerade i det södra siktstråket. Båtgården angränsar i väster till Vänern.
 
I planförslaget har en naturremsa längs med Ekuddenvägen planerats för att båtgården 
fortsatt ska vara skymd från vägen. Naturremsan är som smalas (cirka 15 meter) i nordös-
tra delen av planområdet och som bredast (cirka 140 meter) i sydöstra delen av planområ-
det. Även utvidgningen söder ut kommer att omslutas av skog vilket därmed inte bedöms 
påverka landskapsbilden. Norr om planområdet är landskapet mer öppet och den befi nt-
liga båtgården dominerar landskapet. Vid ett genomförande av planförslaget kommer 
båtgården fasad förlängas cirka 30 meter öster ut, längs med parkeringen. Utvidgningen 
bedöms få en negativ påverkan på landskapsbilden, men då den befi ntliga båtgården re-
dan är dominant i det norra siktstråket kommer den negativa påverkan på landskapsbilden 
bli marginell. Från väster bedöms planförslaget utgöra en påverkan på landskapsbilden 
sett från vattnet. Planförslaget möjliggör en utvidgning om cirka 90 meter söder ut. Delar 
av bebyggelsen kommer skymmas av lövträd men kommer främst under vinterhalvåret att 
påverka landskapsbilden sett från vattnet. Under rubriken Illistrationer i planbeskrivningen 
redovisas planförslagets påverkan genom ett fotomontage. 

Bedömning

Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt sett till dess påverkan på landskapsbil-
den.

Naturvärden
Konsultföretaget Pro Natura genomförde sommaren 2019 en naturvärdesinventering av 
Ekudden västra del, från Ekuddens båtgård till Gummerstadsvägen, samt en 2016 för 
Ekuddens camping 2016.  Inventeringen från 2016 omfattade endast planområdet norr 
om båtgården samt en smal remsa längs med Ekuddenvägens väster sida. Inventeringen 
kategoriserar båda områdena som naturvärdesklass 2 - högt naturvärde. Området väster 
om Ekuddenvägen ominventerades i inventeringen 2019. Kommunen kommer i sin be-
dömning av markens lämplighet utgå från den senast gjorda inventeringen. 

Inventeringen från 2019 påvisade ett relativt lågt naturvärde (naturvärdsklass 3) med un-
dantag från planområdets sydöstra del (naturvärdesklass 2).

Naturmarken inom planområdet avgränsades till 6 naturvärdesobjekt (NVI 2016:1, 2) 
(NVI 2019: 1, 2, 3 och 4). 
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Naturvärdesinventering 2016:

Naturvärdesobjekt 1
Objektets fältskickt utgörs av gräsmatta. Här fi nns arter såsom vitgröe, maskrosor,
groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, revsmörblomma, 
knytling och rödsvingel. Träden utgörs av tall. På fl era gamla tallar noterades utfl yghål och 
förändrad bark av den rödlistade reliktbocken. Även tallticka noterades på en gammal tall. 

Naturvärdesobjekt 2
Objektet omfattar strandzonsmiljön och utgöras delvis av klippor av gnejs, sten, strand-
mad och standstränder. Strandfl oran utgörs av frossört, kabbeleka, strandgyllen, rörfl en, 
topplösa, videört, fackelblomster, strandklo, sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe, 
madrör, kärrsilja, hampfl ockel, gul svärdslilja, grenrör, fl enört, gråbo, strandveronika, 

2 1

Redovisning av del av planområdets naturväden. Pro Natura 2016

Redovisning av del av planområdets naturväden. Pro Natura 2019
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knappsäv och strätta. Under tidigare inventeringar så har strandväxter som strandbräsma, 
rosenpilört och vattenmärke noterats. 

Naturvärdesinventering 2019:

Naturvärdesobjekt 1
Objektet utgörs av ett smalt skogområde längs med den västra sidan av Ekuddenvägen 
och omfattar cirka 0,4 hektar. Naturtypen är skog och träd  med ett blandat trädskikt av 
tall och ek med inslag av vårtbjörk, asp och sälg. Bålgeting noteras. Objektet värderas till 
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: Gamla träd av ek 
och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek.

Naturvärdesobjekt 2
Objektet utgörs av ett cirka 1,8 hektar stort område direkt öster och söder om Ekuddens 
båtgård. Naturtypen är skog och träd med ett blandat trädskikt som i objektets västra del 
domineras av sälg, björk, alm samt enstaka tallar. Dess östra del domineras av gamla tallar 
och ekar samt en del körsbär, rönn och björk. Ett gryt noteras. Objektet värderas till na-
turvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: stenblock och dödved.

Naturvärdesobjekt 3
Objektet utgöras av cirka 2 hektar och ligger delvis inom planområdet. Avgränsningen 
följer i princip den instängslade hagen sydöst om den befi ntliga båtgården. Naturtypen 
är äng och betesmark. De södra delarna av området är öppen betesmark och har tidigare 
varit åker. Åkern har successivt blivit en mer naturlig gräsmark. Längre norr ut övergår 
det öppna landskapet till skog som domineras av ek och björk. Objektet   värderas som 
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Värdeelement är: berghällar och gammal ek. 
Inom objektet fi nns i dess södra del en åkerholme och i öster vid Ekuddenvägen ett små-
vatten som båda skyddas av det generella biotopskyddet 7 kap. 11 § Miljöbalken. 

Naturvärdesobjekt 4 
Objektet omfattar cirka 0,5 hektar och ligger i planområdets södra del. Området består av 
tät och högvuxet snår av framför allt gråvide men även sälg och jolster. Marken är fuktig 
med vattenståndsfl uktuationer. Inom området fi nns det mycket död ved både torrmark 
och i fuktiga markpartier. En stor mängd vedsvampar och vedlevande mossar har identi-
fi erats. Området värderas till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och dess värdeelement 
är: klenved av framför allt vide och sälg (rikligt), vått liggande klenved och temporärt 
vattentäckta ytor utan högre vegetation. Inom objektet påträffades även fyra stycken 
naturvårdsarter (se bilaga s.25). 
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Bedömning 

Planerad markanvändning för utökning av uppställningsplatser samt parkeringsplatser 
föreslås inom naturvärdesobjekten 1 och 2 (NVI 2016) samt 1, 2 och 3 (NVI 2019). 
Naturvärdesobjekten från NVI 2016 kategoriseras båda som naturvärdesklass 2  (högt 
naturvärde) och naturvärdesobjekten från NVI 2019 kategoriseras som naturvärdesklass 
3 (påtagligt naturvärde). Då naturvärdesobjekten 2 (NVI 2016) och 2 (NVI 2019) redovi-
sar samma markyta men med olika naturvärdesklasser utgår kommunen från den senaste 
i sin bedömning. Den sydöstra delen av kvartersmarken för nya uppställningsplatser 
ligger inom betesmark. Kommunen bedömer att marken inte klassas som brukningsvärd 
jordbruksmark. Bedömningen grundas på genomförd naturvärdesinventering (2019) där 
norra delen av naturvärdesobjekt 3 beskrivs som träbeklädd betesmark vilket indikerar på 
att marken sedan tidigare inte har brukats. 

Kommunen bedömer att marken är lämplig för planerad markanvändning sett utifrån 
områdets naturvärden.  

Översvämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av befi ntliga uppställningsplatser. En-
ligt handboken Stigande vatten (2011:72) bör föreslagen markanvändning lokaliseras inom 
översvämnings zon 2 för att vara skyddad från översvämning utan krav på säkerhetsåtgär-
der. Konsultföretaget Swecos gav i sin Översvämningsutredning (2019) för Katthavsviken 
förslag på reviderade högvattennivåer anpassade efter lokala förutsättningar (se bilaga). 
Enligt de reviderade högvattennivåerna beräknas zon 2 till +46,25 - +47,24 (samtliga 
höjder utgår från referenssystemet RH2000)

Markhöjden inom föreslagen kvartersmark för nya uppställningsplatser varierar mellan 
höjdkurvorna +45 - + 47. Större delen av föreslagen kvartersmark ligger mellan +46 - 
+47, undantaget en mindre yta inom områdets södra del som ligger mellan +45 - +46. 
Kommunen har med hjälp av GIS -verktyget GSD-höjddata grind 2+ undersökt områ-
dets höjdförhållanden mer detaljerat, vilket visar att markhöjden i den östra delen varierar 
mellan +46,01 - +46,87. I söder varierar markhöjden mellan  +45,81 - +46,82 (se kartbild 
på nästa sida).    
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Bedömning

Inom planerad kvartersmark för utökningen av uppställningsplatser fi nns det en relativt 
stor markhöjdsvariation. Detta förklaras av att området under mitten av 1900- talet fylldes 
ut med bland annat kraftiga stenblock, vilket gör höjdbestämningen komplex. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer marken att utjämnas och justeras till 
markhöjdnivån vid planerad infart som är cirka +46,24. 

Kommunen bedömer föreslagen markanvändning som lämplig sett till översvämningsris-
ken till följd av stigande vattennivåer i Vänern.

Översvämning till följd skyfall 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Länsstyrelsens i Stockholms län 
tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall (2018). 
Länsstyrelserna rekommenderar kommunerna att bland annat säkerhetsställa att ny be-

Karta över planerad utvidgning av Ekuddens båtgård med höjddata
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byggelse inte tar skada eller orsakar skada vid ett 100- årsregn, samt att säkerställa fram-
komligheten till- och från planområdet. 

Sweco har på uppdrag av kommunen genomfört en skyfallskartering över Mariestads 
tätort under 2019.  Föreslaget planområde omfattas av karteringen. Karteringen visar att 
risker kopplat till översvämning till följd av skyfall är liten och att området uppfyller Läns-
styrelsens rekommendationer. 

Skyfallskartering  
Sweco 2018

Skyfallskartering Sweco, 2019

Bedömning

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer innebära marginell 
förändring jämfört med idag och att planförslaget är lämpligt sett till risken för översväm-
ning till följd av skyfall. 

Geotekniska markförhållanden   
En betydande del av marken inom föreslaget planområde är utfylld. Utfyllnaden genom-
fördes under mitten av 1900- talet. 

Jordgrundarterna inom planområdets är främst postglacial sand/grus med inslag av min-
dre området med berg. Ett område med lera/slit fi nns inom planområdets sydöstra del.

Planförslaget möjliggör nya uppställningsplatser under tak i dirket anslutning väster och 
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söder om befi ntlig båtgård. De geotekniska förutsättningarna i marken som föreslås 
ianspråktas för nya uppställningsplatser är sannolikt av likartad beskaffenhet som inom 
den befi ntliga båtgården då markområdena ligger i direkt anslutning till varandra. Vida-
re kommer ny bebyggelse bestå av lätta förrådsbyggnader som inte utsätter marken för 
någon större påfrästning. 

Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget är lämpligt utifrån områdets 
geotekniska förutsättningar. Bedömningen motiveras av ny bebyggelse föreslås i anslut-
ning till den befi ntliga bebyggelsen och att markförhållandena sannolikt är av likartad 
beskaffenhet. 

Markföroreningar
Den befi ntliga båtgården är klassad som potentiellt objekt för markförorening av Länssty-
relsen (2003). Objektet har schablonklassats till riskklass 2- stor risk. Klassningen moti-
veras av risken för förekomst av höga halter av TBT (tributyltenn) som har tillkommit i 
samband med gällande markanvändning (båtuppställning). Föroreningen har en sprid-
ningsrisk och sprids via dag- och grundvattnet. 

Då föroreningen tros ha uppstått i samband med gällande markanvändning inom den 
befi nltiga båtgården fi nns det sannolikt ingen förorening utanför båtgårdens avgränsning. 
Eventuella föroreningar utanför båtgården ska i så fall ha transporterats dit via dag- och 
grundvattnet. 

Marken inom planområdet som möjliggör ny bebyggelse ligger väster respektive söder 
om befi ntlig båtgård. Vid en eventuell spridning av föroreningarna har spridningen följt 
dag- och grundvattnets rinnvägar. Dagvattnet uppsamlas inom båtgården via dagvatten-
brunnar och leds ut i Vänern. Även grundvattnet rinner mot Vänern och således från 
marken som möjliggörs för nybyggnation. Att föroreningar har spridits från befi nltig 
båtgård motströms in mot land i västlig eller sydlig riktning är därför inte troligt.

Bedömning  
Kommunen bedömer att ett genomförande planförslaget är lämplig utifrån planområdets 
föroreningssituation. 

Hantering av dagvatten
Redogörelse för hanteringen av dagvatten kommer kompletteras efter beslut om gransk-
ning den 10 juni. 
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Samlad bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån de berörda 
allmänna intressena i plan- och bygglagens 2 kapitel. Följande allmänna intressen har 
hanterats:

• Påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB (1998:808)
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på kulturmiljövärden
• Påverkan på landskapsbild
• Översvämningsrisk till följd av höga vattennivåer i Vänern 
• Översvämningsrisk till följd av skyfall 
• Geotekniska förhållanden
• Hantering av dagvatten (kommer att kompletteras efter beslut om granskning den 10 

juni)
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7.1 Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de 
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? 

  Nej 

7.2 Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk formation? 

  Nej 

7.3 Finns risk att projektet innebär förändrade 
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö? 

  Nej 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004675-om-omgivningsbuller_sfs-2004-675
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ICKETEKNISK SAMMANFATTNING 

Mariestads kommun har tagit fram en ny detaljplan för Ekuddens camping 
med syfte att utöka möjligheten till åretruntcamping samt byggnation av nya 
stugor. Till detaljplanen hör även en sjösättningshamn belägen i anslutning 
till campingen. Sjösättningshamnen är belägen utanför tidigare planlagt 
område. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska klargöra vilka 
naturvärden som finns inom Ekuddens camping. Denna ska vidare utgöra ett 
underlag för framtida planeringsunderlag avseende campingen, samt under 
vilka förutsättningar den kan tillåtas.  

Ekuddens camping är belägen på en udde i Vänern. I öster gränsar 
Ekuddens camping till Gamla Ekuddens naturreservat tillika Natura 2000-
område, som utgör en viktig rastlokal för vadarfåglar och har ett rikt bestånd 
av gamla och grova ekar. Länsstyrelsen meddelade vid samråd om 
behovsbedömning för MKB att betydande naturpåverkan ej kan uteslutas, 
varvid denna MKB har tagits fram. 

Ekuddens camping består av campingområden med gamla ekar och tallar, 
skogsområden, en betad ekhage samt strandområden. Delar av stranden 
utgörs av anlagd sandstrand, men utgörs till största del av naturmark med 
klipphällar, samt vass- och grönområden. En naturvärdesinventering av 
campingområdet har genomförts. Detta innebär att en sakkunnig inom 
området sökt av hela planområdet för att utreda graden av biologisk 
mångfald och värdefulla naturelement. Det har i inventeringen påträffats 
höga naturvärden som främst utgörs av gamla och grova ekar och tallar med 
därtill knutna faunavärden såsom rödlistade arter. Det finns inom 
campingområdet också en betad ekhage av högt naturvärde. Även den 
västligaste stranden är av stort värde sett till en mångfald av arter och 
geologiska värden i form av bandade klipphällar av gnejs.  

Vid arbetet med naturvärdesinventeringen upptäcktes att det finns ett 
geografiskt överlapp mellan gällande detaljplanegräns samt naturreservatets 
gräns. Detta har i arbetet med denna MKB hanterats genom att tillämpa 
detaljplanens geografiska gräns på naturvärdesinventeringen. 

Stugbyn som skall uppföras omfattar cirka 8 stugor till en ungefärlig storlek 
av 4 x 4,5 meter med tillhörande parkeringsplatser i campingens nordöstra 
område. Antalet stugor är i detalj ej helt fastställt. Området består idag av 
skogsmark. Infrastruktur såsom angöringsväg och vatten och avlopp finns i 
anslutning till detta område. Naturvärdena i detta område består främst av 
gamla och grova tallar med förekomst av tallticka. Området ligger också 
nära stranden vars strandzon nästan uteslutande består av vass. Uppförande 
av ny stugby på angiven plats bedöms som möjlig sett till naturvärdenas 
förutsättningar. Uppförande av stugbyn planeras så att naturvärdena bevaras 
och integreras i planen. 

Det är ca 25 meter till stranden från planerad stugby, vilket innebär att 
planerat byggområde faller inom strandskyddets gränser. Ett upphävande av 
strandskyddet är dock en förutsättning för planens genomförande då hela 
planområdet tillika camping befinner som inom det utökade strandskyddet 
för Vänern. Området närmast stranden skall ej bebyggas, utan den naturliga 



Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för Ekuddens 
camping m. m. Mariestad kommun 
Samrådshandling 2016-09-16                                                      

 

  

ICKETEKNISK SAMMANFATTNING         4 (54) 
 

vegetationen skall bevaras. Gång- och cykelvägen som löper längsmed 
strandkanten skall behållas för att möjliggöra fri passage. Planförslaget har 
utgått från att hålla ett lämpligt skyddsavstånd till naturreservatet för att inte 
fresta på naturvärden i gränszonen mellan camping och reservat. 

Planförslaget innebär också att åretruntcamping får ske på större områden 
än vad som tidigare tillåtits. I nuvarande plan tillåts åretruntcamping främst 
i den västra delen av campingen, övriga delar medger säsongscamping. Den 
föreslagna utvecklingen av Ekuddens camping innebär ett intensivare 
nyttjande av campingen än idag. Detta gäller ett intensifierat brukande även 
vintertid, vilket ställer krav på skötsel av området vad gäller tillgänglighet 
och säkerhet.  

Alternativ till planförslaget utgörs av att omlokalisera planerad stugby till 
ett annat oexploaterat område inom campingområdet. Det finns idag ett 
större skogsområde som ej brukas och vars naturvärden främst består av 
stora ekar. Ett sådant alternativ skulle dock innebära större ingrepp i natur 
och mark då vägar och servicehus saknas i denna del av campingen. Att 
anlägga en ny stugby utanför campingområdet bedöms som ogenomförbart 
sett till pågående markanvändning med natur- och kulturvärden i söder och 
öster. Alternativet är att förtäta befintlig stugby i den västliga delen av 
området. En förtätning av stugbyn utgör ett möjligt alternativ till 
planförslaget, men kan medföra en förändrad landskapsbild och en ökad 
brandrisk i och med ett minskat avstånd mellan byggnaderna. Området kan 
möjligen då upplevas som avskärmat och mer privatiserat. Nollaternativet, 
som alltid skall redogöras för i en MKB, innebär i detta fall att 
åretruntcamping och stugby ej kommer till stånd. Vilket nödvändigtvis inte 
innebär att allting förblir som i dagsläget, utan campingens troliga 
utveckling utan att planförslaget blir av. Påverkan på naturvärdena och 
friluftslivet bedöms inom nollalternativet som opåverkade.  

En ökning av turister och besökare till området kommer innebära att 
Ekuddens camping och troligen också Gamla Ekuddens naturreservat 
brukas i större utsträckning. En ökad tillströmning av besökare till och från 
campingområdet och uppförandet av ny stugby bedöms ej medföra att en 
miljökvalitetsnorm överstigs. Utsläpp till luft utöver den från besökande 
biltrafik förväntas ej påverka miljökvalitetsnormen. Området är anslutet till 
kommunalt vatten och avlopp varvid utsläpp av föroreningar och 
gödningsämnen tas om hand på lämpligt sätt. Ökat buller kan väntas under 
byggnadstiden från transporter och dylikt, samt ett ökat antal fordon under 
drift, men ej i sådan omfattning att gränsvärden för buller överskrids.  

För att undvika skador och påverkan på naturvärden samt olägenheter för 
människor och friluftsliv kan vissa åtgärder vidtas. Skyddsvärda träd inom 
området skall bevaras samt skyddas från åverkan under byggnationstiden. 
Markanvändningen bör ej förändras i de omedelbara strandområdena. Detta 
gäller främst den västligaste belägna stranden som idag utgörs av så kallat 
friluftsbad. Även den betade ekhagen skall skyddas och byggnation i dess 
omedelbara närhet är olämplig. Det bör också vidtas åtgärder för ökad 
tillgänglighet, då området som följd av åretruntcamping, och fler stugor 
byggs, får en mer privatiserad karaktär. Grundläggningen av stugorna bör 
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anpassas till terrängen och förekommande naturvärden för att inte skada de 
värdefulla träd som finns inom området. Uppförande av stugby och 
anläggningsytor bör göras vid lågsäsong för att undvika störningar för 
boende samt de säkerhetsrisker som stora maskiner och byggarbetsplatser 
medför. Gränsdragningen mellan naturreservatet och detaljplan bör utredas 
för att skydda naturvärdena i gränszonen. 

Samråd gällande behovsbedömning samt miljökonsekvensbeskrivningens 
utformning har skett med berörda myndigheter. Länsstyrelsen har därpå 
meddelat sina synpunkter inför upprättandet av denna MKB. 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ekudden i Mariestads kommun är en flack udde som sträcker sig ut i 
Vänern strax nordväst om Mariestads centrum. Öster om Ekudden finns 
Tidans utlopp i Vänern. På udden finns Ekuddens camping samt Gamla 
Ekuddens naturreservat som också är ett Natura 2000-område.  

 

Figur 1. Ekudden är belägen strax nordväst om Mariestad på en udde i Mariestadssjön 
som är en del av Vänern. 

Sedan gällande detaljplan1 vann laga kraft 2001-10-22  har en ny arrendator 
av Ekuddens Camping tillträtt. Kommunen och den nya arrendatorn har 
kommit överens om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 
utveckling av campingen enligt bolagets utvecklings- och 
investeringsplaner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08 att ge 
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Ekuddens 
camping. Kommunen har i mars 2016 upprättat en behovsbedömning för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken har samråtts med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län i enlighet med 4 och 5 §§ MKB förordningen 
(1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) avseende 
förslag till detaljplan för Ekuddens camping i Mariestads kommun.   

Kommunen bedömde inledningsvis att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. I Länsstyrelsens yttrande 2016-03-21 görs bedömningen att 
betydande miljöpåverkan av förslaget inte kan uteslutas. Detta innebär 
enligt Plan– och bygglagen 5 kap. 18 § att en MKB skall upprättas för en 
detaljplan om den kan antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan. 
Med bakgrund av detta har BG&M Konsult AB (BGM) upprättat rubricerad 
MKB för Ekuddens Camping.  

                                                 

1 Mariestad kommun. (2001). 

Ekuddens 
camping 
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1.1 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen  

Syftet med denna MKB är att identifiera de effekter och konsekvenser, 
direkta såväl som sekundära, som planen kan antas medföra på människors 
hälsa, naturvärden, mark, vatten och luft, landskap, hushållning med mark, 
vatten, material och energi samt inverkan på strandskyddets syften. Den 
skall ge möjlighet till att fatta miljömässigt hållbara beslut i 
miljöbedömningen av planen. Vidare skall den ge en samlad bedömning av 
påverkan på människors hälsa och miljö i ett generationsperspektiv.  

Mariestad kommun vill med denna MKB tydliggöra och belysa de 
förutsättningar som finns utifrån naturvärden och lämpligt förhållningssätt 
till dessa med avseende på att campingverksamheten skall kunna fortgå och 
utvecklas samtidigt som naturvärdena består.  

1.2 Metod 

Denna MKB har upprättats utifrån redan existerande material samt 
framtagen naturvärdesinventering av campingområdet. Utöver 
inventeringen har Länsstyrelsens Bevarandeplan av Gamla Ekuddens 
naturreservat2 utgjort underlag för miljöbedömning.  

Effekter och konsekvenser som bedöms i denna MKB görs mot den senast 
fastslagna bevarandeplan som finns för Ekuddens naturreservat samt 
naturvärdesinventeringen.  Således bedöms all påverkan som fysiskt kan 
tänkas försämra Natura 2000-typer, rödlistade arter, värdelement och dess 
bevarandetillstånd. Arter eller artgrupper som avses att skyddas i denna 
MKB definieras i enlighet med bevarandeplanen samt alla arter som 
skyddas enligt Artskyddsförordningen.  

För att göra en korrekt bedömning av planens påverkan befintliga 
naturvärden vägs planens varaktighet, intensitet och frekvens in i 
bedömningen. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning i rum 

Den geografiska avgränsningen av denna MKB omfattar förslag till 
planområde samt Gamla Ekuddens naturreservat tillika Natura 2000-
område.  

                                                 

2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2006). 
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Figur 2. Planområdesgräns utgörs av heldragen gul linje. Streckad linje anger nuvarande 
campingområde. 

Naturvärdesinventeringen som genomförts inom ramen för denna MKB 
motsvarar förslag till planområdesgräns för Ekuddens campingområde 
enligt figur 1-2 ovan. 

Avgränsning i tid 

Planens konsekvenser föreslås i denna miljöbedömning bedömas i ett 
tidsperspektiv som är rimligt med avseende på samhällsplaneringsnivå, det 
vill säga 10 till 30 år3. Bedömning sker med avseende på att naturvärden 
skall bevaras till kommande generationer. Bedömning sker med avseende på 
planens fulla utnyttjande. 

 

                                                 

3 Hedlund, A & Kjellander, C (2007). 
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Avgränsning i sak 

I samråd med Länsstyrelsen och Mariestad kommun har bedömningen 
gjorts att miljöbedömningen och denna MKB bör omfatta nedanstående 
områden: 

Naturmiljön inom planen samt i närområdet 

� Naturvärdesinventering för skyddade arter samt strandzonens 
värden 

� Förutsättningar och förhållningssätt till naturvärdena 
 

Riksintressen 

� Det rörliga friluftslivet enligt kap 4 §2 MB 
� Friluftsliv enligt kap 3 §6 MB 
� Natura 2000 
� Biosfärområdet Vänerskärgården 
� Slitage och effekter på grund av intensifierad verksamhet på 

Ekuddens camping och dess närområde 
� Påverkan på framtida möjligheter till expansion för campingen och 

skyddade naturområden 
� Konflikter mellan riksintressen 

 
Byggnation och infrastruktur 

� Påverkan och förenlighet med strandskyddets syften 
� Grundläggning 
� Geohydrologi 
� Infrastruktur och samhällsfunktioner 
� Vatten och avlopp  
� Effekter och konsekvenser under byggtiden 
� Påverkan på miljökvalitetsnormer, hänsynsregler och 

hushållningsbestämmelser 
� Påverkan på landskapsbilden 
� Kumulativa effekter 

 
Turism och allmänhetens intressen 

Det finns inga kommunalt utpekade kulturmiljöintressen eller äldre 
bebyggelse inom planområdet. Lämningar finns kvar efter en skjutbana 
härrörande från 1800-talet. Den finns dokumenterat på lantmäteriets 
häradsekonomiska karta. Fornlämningar i form av odlingsrösen finns söder 
om planområdet. Planförslaget bedöms ligga utom rimligt påverkansområde 
för att kunna påverka fornlämningarnas bevarandevärden. Därav omfattas 
inte kulturmiljön i detta område av denna MKB. 

1.4 Disposition och läsanvisning 

I rapporten förekommer hänvisningar till olika avsnitt och kapitel i 
rapporten. Nedan följer en beskrivning om vad respektive kapitel behandlar.  

Kapitel 2 avhandlar de planer som Ekuddens camping berörs av. 
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Kapitel 3 tar upp de rättsliga instrument som är knutna till en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Kapitel 4 innehåller en nuvärdesbeskrivning av planområdet och de olika 
områden där risk finns att konsekvenser uppkommer vid 
plangenomförandet. Kapitlet omfattar bland annat områdesbeskrivning, 
mark och hydrologiska beskrivningar, byggtekniska förutsättningar, 
naturskydd och naturvärden samt strandskydd. Dessa olika områden har 
återgetts enligt dagens förutsättningar. 

Kapitel 5 redogör för vad nollalternativet innebär, samt de alternativ som 
finns till planförslaget. 

Kapitel 6 återger de effekter och konsekvenser som plangenomförandet kan 
tänkas medföra avseende de områden som återgavs i kapitel 4.  

Kapitel 7 redogör för de åtgärder som är lämpliga för att förhindra och 
minska den påverkan som genomförandet av planen skulle innebära. 

I Kapitel 8 diskuteras arbetet med denna MKB och återger de områden som 
varit svårbedömda och vilka osäkerheter som finns.  
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2 PLANFÖRHÅLLANDEN 

I detta kapitel redogörs för existerande planförhållanden som gäller för 
Ekuddens camping.  

Ekuddens camping omfattas av en översiktsplan från 2003. En fördjupad 
översiktsplan togs fram och antogs i kommunfullmäktige den 17 juni 20134. 

Det finns en gällande detaljplan för Ekuddens camping som vann laga kraft 
2001-10-225. Planen medger idag både åretruntcamping och 
säsongscamping inom tilldelade delar av campingområdet. Åretruntcamping 
kan enligt gällande detaljplan endast ske i det sydvästra området nära 
campingens entré. Campingstugor för säsongsboende finns i områdets 
nordvästra del.  

Till största del överensstämmer den geografiska omfattningen mellan äldre 
detaljplan och planförslaget. Planförslaget har storleksmässigt utökats till att 
omfatta en sjösättningshamn i sydvästra delen av campingområdet som för 
närvarande omfattas av en detaljplan från 1974.  

  

Figur 3. Urklipp ur detaljplan för Ekuddens camping m. m. 

                                                 

4 Mariestad kommun. (2013). 
5 Mariestad kommun. (2001).  
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2.1 Planförslag 

Det planförslag som tagits fram syftar till att skapa förutsättningar för 
utveckling av Ekuddens camping och genom en utbyggnad öka turismen till 
Ekudden och till Mariestad.   

Planförslaget har tagits fram i två steg. Det första planförslaget som togs 
fram innehöll utveckling av campingen på två områden. Förslaget innebär 
att nyttjanderättsinnehavaren får utöka området med tillstånd för 
åretruntcamping på områden som idag är säsongscamping, samt uppföra fler 
stugor och därmed förenlig verksamhet inom campingområdet. En stugby 
föreslås söder om befintlig säsongscamping i östra delen av området, se (1) i 
Figur 2-2. Detta område utgörs idag av skogsmark. Sjösättningshamnen 
inkluderas också i den föreslagna detaljplanen för att anpassa området till 
rådande förhållanden, se (2) i Figur nedan. Ytterligare föreslås vidare 
utveckling av camping i område (3). 

 

Figur 4. Planområdet är markerat med heldragen gul linje. Streckad linje markerar 
befintligt och föreslaget campingområde.  
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Vid ett senare tillfälle utkom Mariestads kommun med en revidering och 
förtydligande av planförslaget, se Figur 2-3 nedan.  Område (3) har tagits 
bort ur planförslaget. Planförslaget omfattar nu anläggandet av en ny 
stugby, belägen inom samma område som initialt föreslogs. Enligt förslag 
skall ca 8 stugor uppföras öster om vägen med närhet till befintligt 
servicehus. Därtill finns 8 stycken parkeringsplatser avsedda för stugorna. 
Att införliva sjösättningshamnen ingår fortfarande i planförslaget, likväl 
som att undersöka förekomst av naturvärden inom området för att kunna 
förhålla sig till dessa vid den långsiktiga planeringen av Ekuddens camping.  

 

Figur 5. Förslag till möjlig utformning av ny stugby. 

Stugornas exakta placering och antal kan komma att ändras. Denna 
förändring väntas dock inte medföra stora avsteg från framtaget förslag.  

2.2 Geografiska konflikter 

Genom den naturvärdesinventering som har genomförts har det upptäckts en 
geografisk överlappning mellan gällande detaljplan och naturreservatet 
Gamla Ekudden. Detta innebär att delar av planområdet ligger både inom 
detaljplan och inom naturreservatet.  
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Figur 6. Figuren visar gränser och hämtade ytor från Naturvårdsverkets/Metrias Inspire-
server.  

I figuren ovan visas campingens geografiska gräns i rött.  Gamla Ekuddens 
naturreservat är grönmarkerat. Vid campingens östliga gräns syns en 
överlappning, där naturreservatet sträcker sig in i campingområdet. I figuren 
har överlapp markerats med vita pilar. Huruvida vilken gränsdragning som 
är den korrekta är inte fastställt vid upprättande av denna MKB. Dock 
bedöms det inte ha betydelse för miljöbedömningen. Detta har i denna 
miljöbedömning hanterats genom att utgå från detaljplaneförslagets gränser. 
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3 MILJÖRÄTTSLIGA INSTRUMENT 

Detta kapitel behandlar hur rättsliga instrument och förfaranden är 
kopplade till en plan och hur de används som en del i miljöbedömningen. 

Inom miljöarbetet i Sverige finns ett antal rättsliga instrument som tillämpas 
vid detaljplaner och verksamheter och således framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningar. Vid planering av planer och program är det 
relevant att undersöka vilka miljömål, miljökvalitetsnormer, allmänna 
hänsynsregler samt hushållningsbestämmelser som kan påverkas av planens 
genomförande.  

3.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål som beskriver det miljötillstånd 
som miljöarbetet skall leda till. Dessa miljömål ligger till grund för 
samhällsplaneringen i kommun, län och stat. 

De miljömål som bedöms relevanta för planförslaget är:  

� Levande sjöar och vattendrag 
� God bebyggd miljö 
� Giftfri miljö 
� Hav i balans samt levande kust och skärgård 
� Grundvatten av god kvalitet 
� Myllrande våtmarker 
� Ett rikt växt- och djurliv 
� Levande skogar 
� Begränsad miljöpåverkan 
� Ingen övergödning  

 
Västra Götalandsregionen har antagit regionala miljömål inklusive 
preciseringar och etappmål som i stort överensstämmer med de 16 
nationella miljömålen som antagits av regeringen. Undantaget är målet 
Storslagen fjällmiljö som inte är en befintlig naturtyp i regionen. De nya 
regionala målen antogs 2015.  

Mariestad har i sin Naturvårdsplan tagit fram ett antal lokala miljömål. Ett 
mål berör direkt Ekudden. 

”För att slå vakt om de kvaliteter som besöksnäringen efterfrågar skall 
ytterskärgården och värdefulla delar av Mariestadssjön bevaras i 
huvudsak opåverkade av bebyggelse och störande verksamheter. 
Byggnader och anläggningar för friluftslivets eller turismens behov får 
dock uppföras. (…).”6 

 

                                                 

6 Mariestad kommun. (2006).  
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3.2 Allmänna hänsynsregler 

Hänsynsreglerna anger grundläggande miljökrav som krävs för att miljön 
skall skyddas. Hänsynsreglerna gäller i princip för alla verksamheter och 
åtgärder som kan tänkas påverka människors hälsa och miljön. Nedan anges 
hänsynsreglerna från 2 kap. miljöbalken.  

� 1§ Bevisskyldigheten  
� 2§ Kunskapskravet  
� 3§ Försiktighetsprincipen  
� 4§ Produktvalskravet  
� 5§ Hushållningskravet  
� 6§ Lokaliseringskravet  
� 7§ Skälighetsregeln  
� 8§ Ansvarsregeln  

 
Hur hänsynsreglerna relaterar till planen samt uppfyllelse av desamma 
analyseras och bedöms i avsnitt 6. 

3.3 Hushållningsbestämmelser 

Hushållningsbestämmelserna fokuserar på användningen av mark och 
vatten samt hur konflikter mellan dessa intressen skall lösas. 
Bestämmelserna realiseras i avsnitt 4.6 Utpekade riksintressen, samt 
bedömning av påverkan av dessa i avsnitt 6 Effekter. 

3.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt styrmedel som beskriver en maxgräns 
av vad människa och natur kan utsättas för utan att detta medför 
olägenheter. Miljökvalitetsnormerna anger en kvantitativ gräns för vilken 
kvalitet luft, vatten och ljudnivå måste ha. Vid planläggning skall dessa 
normer följas och inom ramen för en MKB bedömas.    

3.5 Riksintressen 

Det finns flera riksintressen som rör Ekudden.  

� Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB 
� Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB 

 
Planområdets vatten- och strandområden omfattas av geografiskt 
riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden.  Ekudden är att 
betrakta som ett område som har stor betydelse från allmän synpunkt på 
enligt 3 kap. 6§. Detta betyder att mark- och vattenområdet skall, så långt 
det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön, särskilt utpekade är grönområden nära tätorter. 

Vänern med öar och områden omfattas också av särskilda 
hushållningsbestämmelser där särskilt det rörliga friluftslivet skall beaktas. 
Vänern utgör ett särskilt utpekat geografiskt område enligt 4 kap. 2§. 
Vänern med öar och strandområden är i sin helhet ett riksintresse och inom 
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området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet 
beaktas i detaljplaneprocessen. Exploatering får endast komma till stånd om 
den inte möter hinder enligt 2-8 §§ och kan ske på sådant vis att kultur- och 
miljövärden inte påtagligt skadas. Dessa bestämmelser hindrar dock inte 
utveckling av lokalt näringsliv och befintlig tätort. Lagtexten anger att vid 
prövning av exploatering skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen beaktas. Ingen sådan exploatering får ske som 
påtagligt kan skada områdets värden. 

Vänern utgör även riksintresse för både yrkes- och fritidsfiske. Det finns 
flera skyddsvärda arter såsom gös, tidanöring och grönling. Dock kommer 
denna MKB inte vidare fokusera på riksintresse för yrkesfisket. Detta då 
ingen verksamhet som kan bidra till konsekvenser som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande finns eller planeras i området. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

Detta avsnitt beskriver de förutsättningar som finns för det område som 
omfattas av miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.1 Områdes- och verksamhetsbeskrivning 

Ekudden utgörs av en flack udde vid Vänerns strand. Strax öster om 
campingen mynnar ån Tidan ut i Mariestadssjön. Ekuddens camping 
omfattar ett ca 44 ha stort område. Mariestad kommun äger mycket mark 
ute på Ekudden och hela campingområdet ägs i sin helhet av kommunen. 
Nordic Camping är arrendator.  

Campingområdet utgörs av både naturområden med skogskaraktär och 
grönytor för uppställning av husvagnar och tält. Camping kan idag ske på 
två områden. På det största området som utgörs av den västra delen av 
campingen finns 26 övernattningsstugor samt campingplatser för husbilar, 
husvagnar och tält. Ytterligare campingplatser finns på en udde i nordväst. 
Totalt finns det 300 tomtplatser. Enligt gällande detaljplan innehar 
campingen 450 husvagns- och tältplatser samt ca 130 bäddar i stugbyn.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figurgrupp 8. Längsmed campingen löper ett naturområde som utgörs av friluftsbad från 
sandstränder och klipphällar. Småbåts- och sjösättningshamn i sydväst. 

 

 

Figurgrupp 7. Stugby samt campingplatser mot söder. 
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Inom campingområdet förekommer flertalet exemplar av ek och tall av 
högre ålder. I anslutning till campingen finns bassängbad, sandstrand samt 
även friluftsbad som utgörs av naturstrand med klipphällar och 
vegetationsytor. Samtliga strandzonerfår ej bebyggas och skall hållas 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.  

4.2 Teknisk försörjning 

Två av stugorna har indraget vatten och avlopp. Utöver dessa finns också 24 
stugor utan våtutrymmen. För dessa finns kök och hygienutrymmen i 
servicehusen som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Enligt 
uppgift från Mariestad kommun ligger vissa befintliga ledningar ej på 
frostfritt djup. Dagvattensystem för omhändertagande av ytvatten från 
hårdgjorda ytor finns i anslutning till entrébyggnader samt servicehus. 

De stugor som finns idag är grundlagda med plintar.  Grundläggningen har 
möjliggjort en flexibel placering av stugor i förhållande till markens 
naturliga kupering samt de träd som har bevarats på området. 

Vägarna inom området utgörs av dels av grusade, dels asfalterade smala 
vägar för angöring av campingplatser. Parkering finns vid entrén till 
campingområdet samt i anslutning till bassängbadet. Platsen är tillgänglig 
för räddningsfordon. 

Sopsortering sker på anvisad plats på campingområdet och tas om hand 
enligt kommunens renhållningspolicy.  

4.3 Mark- och byggnadstekniska förhållanden 

Hela udden är flack och marknivån varierar mellan +45,00 och +48,50. 
Geologin i området utgörs av postglacial sand och ställvis glacial lera. Norra 
delen av campingområdet där det idag är uppställningsplats för husvagnar är 
utfyllt. Framför allt i naturreservatet förekommer det block.  Berg i dagen 
förekommer ställvis samt längsmed hela friluftsbadet. Längsmed 
strandområdena i naturreservatet förekommer torv som tidvis står under 
vatten. 
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Figur 9. Ekuddens geologi. Jordartstyp framgår av färgmarkeringarna. 

Jordlagrens mäktighet är ringa, troligen <5 m, se 4-5. Lera kan förekomma 
lokalt. Grundvattnet antas ligga i nivå med Vänern, det vill säga +44,5 m. 
Sett till de geologiska förhållandena är grundläggningsförutsättningarna och 
bärigheten god.  

 

Figur 10. Karta över jordjupet på Ekudden. Jordlagrets mäktighet varierar mellan 0-5 
meter inom campingområdet.  

4.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Ekuddens camping sträcker sig ut i Mariestadsfjärden som är något 
avgränsad från Storvänern. Den ekologiska statusen för Mariestadssjön är 
idag klassad som god ekologisk och kemisk status. Dock pågår en utredning 
av Maristadssjön där ett förslag till miljökvalitetsnorm och statusklassning 
har tagits fram. I detta förslag uppnår Vänern god kemisk status med 

N 
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undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter som ej uppnår god 
kemisk ytvattenstatus7. 

Dagvatten 

Mariestads dagvattenpolicy anger att dagvatten skall hanteras inom 
närområdet för att undvika bortledning av vattnet. Det finns inga uppgifter 
om att anlagda diken förekommer på campingområdet. Kring de hårdjorda 
ytorna vid entrén och i anslutning till servicehusen finns dagvattenledningar. 
I övrigt sker omhändertagande av dagvatten främst genom att ytvattnet 
tillåts återinfiltrera befintliga grönytor. 

Översvämningsrisk 

Planområdets närhet till Vänern gör att området är känsligt för 
vattennivåförändringar. Inmätta höjder inom planområdet är som lägst 
+45,50, såldes i nivå med Vänern. Vid årsskiftet 2000-2001 inträffade 
mycket höga vattenstånd i Vänern. Det högsta vattenståndet i Vänern sedan 
mätningar inleddes inträffade 1927 då nivån +46,31 noterades8. Under maj 
månad 2016 uppmättes Vänerns vattenstånd till +44,64 i månadsmedel och 
högsta vattenstånd till +45,489. Det finns idag en översvämningsrisk för 
lågområden inom campingen. 

4.5 Naturvärden inom planområdet  

Naturvärden är olika förekomster i miljön som är av betydelse för den 
biologiska mångfalden.  Av dessa görs en bedömning av ett områdes 
betydelse för denna mångfald. Detta görs genom att områden delas in i fyra 
olika klasser. Skalan anger graden av naturvärde.  

Naturvärdesklass I – Högsta naturvärde 

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde  

Naturvärdesklass 1-3 bedöms vara av sådant värde att det skall skyddas och 
vårdas. Dessutom bidrar naturvärdesobjekt med klass 1-3 till att de 
nationella miljömålen uppnås. 

Tabell 1. Exempel på hur geografiska objekt klassas. 

Naturvärdesklassernas innebörd 

Naturvärdesklass I Alla geografiska områden som har kontinuerlig 
ekologisk funktion som livsmiljö till ett stort antal 

                                                 

7 VISS Vatteninformationssystem Sverige.   
8 SMHI. (2000). Höjdsystem för mätningar är RH00. I denna rapport är höjden justerad mot RH2000, 
vilket innebär att +0,31 m har adderats till RH00. 
9 SMHI. Elektronisk publikation. Hämtad [2016-06-02]. 
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naturvårdsarter, rödlistade arter, enstaka hotade 
arter. Naturvärden av nationellt värde. 

Naturvärdesklass 2 Områden av särskild betydelse för biologisk 
mångfald. Utgör livsmiljö för flera naturvårdsarter 
eller enstaka rödlistad art. Mycket hög artrikedom 
och utgörs av Natura 2000-typ eller har goda 
ekologiska förutsättningar. Utgör regionalt värde. 

Naturvärdesklass 3 Utgörs ofta av Natura 2000-naturtyper, har 
förutsättningar för att upprätthålla kontinuerlig 
ekologisk funktion. Har hög artrikedom. Lokalt 
värde. 

Naturvärdesklass 4 Objekt som har betydelse på lokal nivå, det 
omgivande landskapet. Kan utgöra en större yta av 
en viss naturtyp. 

 

En naturvärdesinventering över planområdet har genomförts av Leif 
Andersson på Pronatura (Andersson, L. 2016). De områden som inventerats 
och naturvärdesbedömts är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre. 
Områden som inte anses ha betydelse för biologisk mångfald med lågt 
naturvärde har ej inventerats eller bedömts. De olika områdenas 
naturvärdeklass visas i figur 4-5 nedan.  
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Figur 11. Utdrag ur naturvärdesinventeringen. Naturvärdesobjektens naturvärdesklass 
enligt färgkodning. Områden med lågt naturvärde är utan färgmarkering 

4.5.1 Strandzonsmiljöer 

Flera olika strandtyper finns inom planområdet. Den västra delen av 
planområdet utgörs av klippor av gnejs, sten, strandmad och sandstränder. 
Klipporna av bandad gnejs är delvis eroderade. frossört, kabbeleka, 
strandgyllen, rörflen, topplösa, videört, fackelblomster, strandklo,  
sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe, madrör, kärrsilja, 
hampflockel, gul svärdslilja, grenrör, flenört, gråbo, strandveronika, 
knappsäv och strätta utgör strandfloran. Under tidigare inventeringar så har 
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strandväxter som strandbräsma, rosenpilört och vattenmärke noterats. Delar 
av stranden domineras av starrvegetation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längre norrut finns små ytor av starrmad som övergått i gräsmattor. 
Bladvass finns i området. Här finns arter som vattenpilört, sumpförgätmigej, 
äkta förgätmigej, fackelblomster och strandranunkel. I detta område har det 
tidigare noterats den rödlistade och starkt hotade strandbräsman, en växtart 
som växer i öppna översvämningsstränder. Om vegetationen hålls låg finns 
förutsättningar för att den skall ha ett livsutrymme på platsen. Den noterades 
ej vid denna inventering men den har ett oregelbundet livsmönster och kan 
möjligen finnas kvar. Även den nära hotade strandviolen noterades här 
under 2012.  

Mot öster domineras stranden helt av bladvass. Endast en smal zon närmast 
stranden innehåller annan vegetation såsom exempelvis vasstarr. Den 
rödlistade sävsparren har noterats. 

Längst i söder finns en båtgård och sjösättningshamn som bedöms ha låga 
naturvärden.  

4.5.2 Terrestra miljöer 

Planområdet rymmer vitt skilda naturtyper. Berghällar, parkområden, skog, 
samt äng- och betesmark finns representerat. Till största del domineras 
området av campingytorna som utgörs av parkmiljöer samt skogsmark.  
Dock finns ett litet område öster om den västra udden som utgörs av en flat 
silikatberghäll med typisk lavflora. På hällen finns även påväxt av bergven, 
vitknavel, gul fetknopp och kärleksört. Nedan följer en beskrivning av dessa 
olika naturtyper. 

 

 

 

Figurgrupp 12. Längsmed campingen löper 
ett naturområde som utgörs av friluftsbad 
från sandstränder och klipphällar. 
Strandzonen utgörs också av vass och gräs. 
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Äng och betesmark 

I planområdets östra del, ovanför idrottsplatsen, finns hagmark med främst 
ek, men också tall, vårtbjörk, sälg, rönn, fågelbär och oxel. Några av tallarna 
är så kallade gammeltallar. I de södra delarna växer eken relativt tätt. 
Området har fått sin karaktär av betande nötkreatur.  

 

 

 

 

 

Figurgrupp 13. Beteshagen i sydöst. Källa: Pronatura. 

Inom området finns två Natura 2000-typer, trädklädd betesmark, hage samt 
fuktängar med blåtåtel och starr. Området hyser ett par tallågor. En av de 
gamla ekarna är ett hålträd med exponerade död ved vid basen där utflyghål 
av skäckig trägnagare noterades. Fältskiktet utgörs både av skogsarter och 
av gräsmarksarter. Här växer blåbär, skogstjärna, tuvtåtel, vitsippa, ärenpris, 
smörblomma, blåsuga, gökärt, ekorrbär, blodrot, ängsvädd, ekbräken och 
skogsbräken. På gamla ekar finns frisk lavflora utan ovanligare inslag med 
arter som blåslav, blågrå och gul stiftbrunlav, grön spiklav och gul mjöllav. 
Hagmark återfinns även inom planområdets allra sydöstligaste del. Här 
utgörs trädskiktet är en blandning av asp, ek, klibbal, vildapel och rönn. 
Fältskiktet hyser inga uppseendeväckande inslag. Området är välbetat av 
nötkreatur. Här finns värdefull markflora, mycket värdefullt trädskikt och en 
mycket värdefull fågelfauna. Mindre delar av denna hagmark ligger inom 
naturreservatets gränser. 

Campingområdet 

Träden inom campingområdet utgörs i de västra delarna av tall. I öster 
dominerar skogsek. Det finns också enstaka exemplar av björk, asp, rönn 
och sälg. Främst av tall, men även av ek, finns gamla och grov träd varav 
flera är skyddsvärda (Höjer & Hultengren 2004). Vissa av tallarna bedöms 
vara ca 200 år gamla. Fältskiktet utgörs av gräsmatta närmast stugor, 
campingplatser, gångar och vägar. Här finns arter såsom vitgröe, maskrosor, 
groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, 
revsmörblomma, knytling och rödsvingel. Runt hällar och i tätare skogklädd 
vegetation finns inslag av skogsflora med arter som skogsstjärna, vitsippa, 
och kruståtel. i kantzoner och runt hällarna finns arter såsom gökärt, 
gullviva, ljung, flockfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, mandelblomma, 
vårbrodd, knägräs och käringtand. På hällarna hittar man hällmarkstorräng 
med arter som tjärblomster, gul fetknopp, kärleksört, nagelört och bergsyra. 
På gamla ekar i områdets östra del finns en frisk och artrik lavflora med 
några intressanta arter. Tallarna har inte lika intressant lavflora trots hög 
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ålder.  På flera gamla tallar noterades utflyghål och förändrad bark av den 
rödlistade reliktbocken. Även tallticka noterades på en gammal tall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark 

Stora delar av Ekuddens camping utgörs av skogsmark av varierande 
sammansättning, ålder och artrikedom.  

Skogsområdet (objekt 6) som ligger mellan de två befintliga 
campingområdena domineras av främst av tall. Utmed stranden finns ett 
promenadstråk utmed stranden mellan den norra och södra delen av 
campingen. Området domineras helt av tall där flera är gamla och grova och 
har en förekomst av den rödlistade talltickan. Det finns enstaka fågelbär, ek, 
rönn, vårtbjörk, sälg och asp. Fältskiktet är mest av hedartad typ med arter 
som kruståtel, vitsippa, vårfryle, ängskovall, blåbär och lingon. Längre 
söderut är tallbestånden yngre med tätväxande rönn. 

 

Figur 14. . Campingområdet med flertalet gamla 
och vackra ekar och tallar.  

 

Figur 15. Naturvärdesobjekt 6. 
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Figur 16. Naturvärdesobjekt 8 

 

 

Figur 17. Naturvärdesobjekt 7. 

På andra delar av skogsmarken dominerar ek av olika ålder. I nordväst är 
ekbestånden mindre med inslag av ädellövträd (objekt 7). 

 

Figur 18. Naturvärdesobjekt 9. 
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Längre söderut finns ett skogsområde bestående av blandskog med tall och 
ek, objekt 9. Framför allt tallarna är grova och gamla. Fältskiktet innehåller 
både skogsarter och sådana som vanligen förekommer i människans närhet. 
Exempelvis förekommer blekbalsamin, skelört, snärjmåra, ekorrbär, 
teveronika, våtarv och skogsstjärna. I norra delen som domineras av ek 
finns höga ormbunkar. Det är främst tallarna som har höga naturvärden. I 
södra delarna av skogspartiet som vetter mot bassängbadet återfinns 
blommande träd. Området har tidigare varit odlingslandskap men nu utgörs 
av igenväxningsmark (objekt 10). 

Infarten till campingen kantas av blandskog där ek dominerar öster om 
vägen. Här återfinns gammal och grov ek, blandat med vårtbjörk, asp och 
sälg. Det finns flera högstubbar av ek. Även en del sly breder ut sig. Detta 
område utgörs av objekt 11 och 12. 

 

Figur 19. Naturvärdesobjekt 12. 

 

 

Figur 20. Krattek område 11.  
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Väster om infartsvägen dominerar gallrad skog av ek som växer på torr, 
stenig och blockrik mark. Ett par ekar är metergrova och en krattek finns. 
Även enstaka hasselbuskar och brakved förekommer. På lavarna 
förekommer en frisk lavflora, dock inga ovanliga arter. Fältskiktet 
innehåller exempelvis nässla, hundkäxing, hallon, vitmåra och blåbär, som 
ej utgör anmärkningsvärda arter. 

4.5.3 Rödlistade arter 

Flera rödlistade arter har noterats i inventeringen som genomfördes i juni av 
Pro Natura och sammanställts nedan. 

Tabell 2. Rödlistade arter som påträffats vid inventeringar inom planförslaget. 

Rödlistad art Kategori Inventerad Lokal för 
observation 

Strandbräsma EN 2016-05-24 

1992 och 2012 

Objekt-ID 2 

Objekt-ID 4 

Reliktbock NT 2016-05-24 Objekt-ID 1 

Tallticka NT 2016-05-24 

2016-05-24 

Objekt-ID 1 

Objekt-ID 6 

Strandviol NT 2012 Objekt-ID 4 

Sävsparv VU 2016-05-24 Objekt-ID 5 

 

Figur 21. Olika kategorier som arter kan tillhöra. Källa: Artdatabanken (2015). 

Att de arter som påträffats i tidigare inventeringar inte påträffades i juni 
2016 innebär dock inte att arten inte finns kvar.  

4.5.4 Bevarandevärden och naturvärdesbedömning 

Planområdets naturvärden kan sägas utgöras av två olika slag. Det ena är 
värden knutna till de gamla tallarna och ekarna som finns i flera av 
naturvärdesobjekten. Särskilt värdefullt är naturvärdesobjekt 1, som utgörs 
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av det stora campingområdet i sydväst. Även objekt 15 har högt naturvärde i 
de gamla ekarna och betade hagmarkerna. Objekt 15 har högsta 
naturvärdesklass. Knutna till de gamla träden inom flera delar av 
planområdet finns såväl faunavärden (insekter, hålhäckande fåglar) som 
floravärden (lavar och svampar). Rödlistade arter såsom tallticka och 
reliktbock har noterats.  

 
De andra naturvärdena är knutna till Vänerns strand. Det som framträder 
som mest värdefullt är den västligaste belägna strandzonen som utgörs av 
friluftsbad. Här finns varierade och välutvecklade element och tidigare 
noterad förekomst av hotade och rödlistade arter. Rödlistade arter 
förekommer också i strandzonen i objekt 4. Artrikedomen är generellt hög i 
strandområdena.  

Sjösättningshamnen kan sägas ha lågt naturvärde. Dock noterades en hane 
av trastsångare sjunga intensivt vid inventeringstillfället. Den är rödlistad 
men sjösättningshamnen torde ej utgöra artens naturliga habitat då de 
vanligen förekommer i vassområden. 
 

4.5.5 Gamla Ekuddens naturreservat 

Området Gamla Ekudden är ett kommunalt naturreservat sedan 1993 och ett 
utpekat Natura 2000-område för gemenskapsintresse (SCI) sedan 2005 och 
sedan 2011 ett utpekat särskilt bevarandeområde (SAC) enligt Art- och 
Habitatdirektivet. Reservatet är cirka 26,7 hektar stort område. Syftet med 
att upprätta reservatet är att bevara, återskapa och utveckla naturliga 
betesmarker med en artrik flora och fauna. En gynnsam bevarandestatus ska 
eftersträvas där trädbevuxen hagmark och fuktäng bibehålls eller ökar. Arter 
som är knutna till områdets biotop och Vänern skall ha långsiktigt hållbara 
populationer. Ekudden har ett betydande naturvärde genom sin attraktiva 
naturmiljö och lokalisering vid Vänern. Uddens östra och nordöstra delar 
har också ett betydande zoologiskt och geovetenskapligt naturvärde genom 
läget vid Tidans mynning, vilket är det enda av sitt slag i länet. Värdefulla 
träd såsom ek, sälg, tall och asp finns inom området. De långgrunda 
stränderna inom naturreservatet utgör en viktig rastlokal för vadarfåglar. I 
naturreservatet finns en artrik fågelfauna och ett flertal rödlistade arter knutna 
till stränder, våtmarker och lövskog.  
 
Inventeringar har utförts i flera omgångar. 1992 inventerade 
parkavdelningen området och tog fram en skötselplan10. 2001 genomfördes 
en inventering av lövskogarna11. Länsstyrelsen upprättade en bevarandeplan 
2006. Inom reservatet finns flera olika naturtyper som skall bevaras.12. 
Dessa naturtyper beskrivs nedan.  
 
Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller vegetation på 
exponerade stränder 

                                                 

 
10 Finsberg. M. (2001) 
12 Länsstyrelsen Västra Götalands län. (2005) 
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Till naturtypen räknas den flik av Vänern som uppgörs i området samt de 
grunda stränderna. 
 

 
Figur 22. Vy mot strandkanten i naturreservatet som är ett habitat för vadarfåglar. 

Fuktängar med blåtåtel eller starr 

Naturtypen utgörs av hävdpräglade (betade) fuktängar med blåtåtel och 
starr. Karaktäristiken har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men 
området kan vara stadd i igenväxning. Här finns bland annat den rödlistade 
arten strandbräsma. 

 
Figur 23. Våtmark. 

Träddklädd betesmark 

Naturtypen på Gamla Ekudden utgörs av ekhagmarker, med inslag av 
medelålders al. Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl som 
trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Ekarna utgör en viktig lokal för 
cirka 800-900 insektsarter och omkring 400-500 lav- moss- och svamparter. 
Naturtypen inbegriper också flertalet rödlistade arter som fransig 
ockraporing, blekticka och oxtungssvamp. Den akuta hotade 
stäppjordstjärnan har även påfunnits. 

 

 

 



Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för Ekuddens 
camping m. m. Mariestad kommun 
Samrådshandling 2016-09-16                                                      

 

  

NULÄGESBESKRIVNING         34 (54) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsakligen är det främsta syftet att bevara naturvärden kopplade till de 
gamla ekarna och fuktängarna som är en viktig rastplats för fåglar, 
framförallt vadarfåglar.  

4.6 Landskapsbild och kulturmiljö 

Det finns flera landskapstyper inom och i anslutning till planområdet. Dessa 
landskapsbilder påverkar det visuella intrycket av Ekudden. Inom 
naturreservatet finns varierad och bevarade naturvärden. Det till stor del 
öppna landskapet skapar en överblick och tillgänglighet. 

Inom själva campingområdet finns också bestånd av ek och tall som 
förstärker den naturnära upplevelsen. Det finns också strandområden som 
upplevs som mer orörda än sandstranden i söder. Naturen sträcker sig ned 
till vattnet och de klipphällar som finns i vattenbrynet. Berg i dagen upplevs 
ge kontrast och ett positivt inslag i området. Det finns också ett historiskt 
värde i de äldre träden och klippformationerna i anslutning till stranden. 
Området inramas av Vänern som bidrar till att skapa ett öppet landskap. 

 

Figurgrupp 25. Campingen mot norr. Stenhällar i friluftsbadet. 

  

Stugorna, som är uppförda på 1960-talet har tidstypisk utformning och 
karaktär. I övrigt finns inga andra byggnader av kulturhistoriskt värde inom 
eller i direkt anslutning till planområdet.  

Figurgrupp 24. Betesmark i reservatet. 
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Figur 26. Befintliga campingstugor. 

4.7 Utpekade riksintressen 

Riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap 5 § MB 

Ekudden har stor betydelse för friluftslivet och brukas frekvent som 
strövområde och fågelskådning. Även möjlighet för vattenaktivitet såsom 
bad, skridskoåkning och båtliv finns inom campingområdet.  

Själva naturreservatet är inhägnat av staket. Färistar och grindar mellan 
naturreservat och Ekuddens camping möjliggör fri passage mellan 
områdena. Från naturreservatet är insynen på campingen begränsad vilket 
gör att naturreservatet kan upplevas utan större störningar från campingen. 
Campingområdet kan angöras av allmänheten till fots och cykel. 
Strandområdena inom campingområdet är avgränsat av ett lågt staket som är 
lätt att passera. Campingens utformning hindrar idag inte den fria 
rörligheten inom eller mellan områdena. Stränderna är tillgängliga och kan 
upplevas som en fristående del av campingen. Den norra udden där ett 
fågeltorn finns kan nås från campingområdet. Här finns ett rikt fågelliv att 
beskåda.  

Riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § MB 

Vänern med öar och strandområden är av stor betydelse för turismen, 
friluftslivet, framförallt det rörliga friluftslivet och med de natur- och 
kulturvärden som är kopplade till Vänern som helhet. Ekudden och de 
verksamheter som finns där idag bidrar till att tillgängliggöra Vänern och 
dess skärgård.  
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4.8 Biosfärområde och lokal utveckling 

Vänerns skärgård och Kinnekulle är ett av fem biosfärsområden i Sverige. 
Ett biosfärområde är en del av FN-organet Unescos Man and Biosphere 
(MAB). Ett biosfärområde har tre syften: 

� Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, 

� Bevara biologisk mångfald, ekosystem och landskap, 

� Stödja demokratiprojekt, forskning och miljöövervakning.  

Syftet är att förbättra och utveckla relationen mellan människan och dess 
omgivning samt att främja den lokala utvecklingen. Målet med de utpekade 
områdena är att möjliggöra en långsiktig överlevnad. Biosfärområdet skall 
utvecklas ekonomiskt, socialt och hållbarbarhetsmässigt och verka för 
bevarande av biologisk mångfald. Sveriges regering nominerade 
Vänerskärgården och Kinnekulle och 2010 beviljades ansökan om att få bli 
ett Biosfärområde (FÖP 2030). Mariestad kommun mål är att 2030 vara en 
nationell och internationell mötesplats för samtal kring och utveckling av ett 
hållbart samhälle.  

4.9 Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillgång till stränder och för 
att stärka allemansrätten samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet 
ska ge möjlighet att idag och i framtiden kunna ströva utmed stränderna, 
vistas där, bada eller ta del av den naturupplevelse som närheten till vattnet 
ger. Strandskyddet utgör dessutom en avgörande del i säkerställandet av 
riksintressena för naturvård, friluftsliv och fiske enligt 3 kap. miljöbalken. 
Områden med utpekade riksintressen såsom Natura 2000-områden anses ha 
så höga naturvärden att ett utvidgat strandskydd krävs för att säkerställa 
syftena. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd upp till 300 
meter, dock med undantag för planlagda områden, är essentiellt för att på 
lång sikt säkra Vänernkustens stora rekreationsvärden och värden för växt- 
och djurlivet13.   

Om gällande detaljplan ändras, återinträder strandskyddet, vilket berör 
områdena som är aktuella för planförslaget. Kommunen har rätt att i en 
detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl 
samt att intresset för att ta området i anspråk på det sätt som avses med 
planen väger tyngre än skyddsintresset (7 kap. 18 b § MB). Vidare kan 
dispens från strandskyddet medges om en pågående verksamhet behöver 
utvecklas och inte kan utvidgas utanför området.  

Ekuddens camping är idag redan exploaterad inom Vänerns generella 
strandskyddsområde. Efterlevande av strandskyddets syften sker dock på så 
sätt att det finns möjlighet för passage mellan campingområde och 
vattenbryn och sandstrand, samt att växtstråk intill strandkanten är bevarad. 

                                                 

13 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2014).  
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Merparten av strandzonens sträckning är ej exploaterad med bebyggelse 
eller anläggningar. Stora delar består av friluftsbad med ca 50 m avstånd till 
övernattningsstugorna. Det finns staket i norr som skyddar det strandområde 
som ligger i naturreservatet och ett lågt staket som avgränsar 
campingområdet från friluftsbadet. 
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5 ALTERNATIV 

Kapitlet redogör för de alternativ till utformning av planförslag som 
framkommit under planarbetet. 

5.1 Nollalternativ  

Nollalternativet utgör inte ett reellt planförslag eller åtgärd utan skall ses 
som ett jämförelsealternativ till planförslaget och andra alternativa 
utformningar och lokaliseringar. Nollalternativet är en beskrivning av 
framtiden för i det fall planen inte kommer till stånd och inbegriper sådana 
förutsättningar som förväntas ske oberoende av planförslaget. 

Nollalternativ utgörs av gällande detaljplans inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser vid planens fulla 
utnyttjande. Nollalternativet innebär att nuvarande verksamhet och 
markanvändning fortgår. Campingen och badverksamheten fortsätter att 
nyttjas i samma utsträckning. Om planändringen ej genomförs bedöms 
ingen större förändring ske för allmänheten att vistas inom området. Det 
rörliga friluftslivet bedöms inte hindras vid pågående markanvändning. 

Den förändring som ryms inom ett nollalternativ kan tänkas vara 
förändringar inom befintligt campingområde och som medges i den 
gällande detaljplanen. Förändring av nyttjandegrad avseende campingen och 
andra befintliga verksamheter kan ej förutses och bedömas inom 
nollalternativet.  

Under 2016 uppdaterar Länsstyrelsen bevarandeplaner för landets Natura 
2000 områden. En uppdatering av Gamla Ekuddens bevarandeplan bedöms 
dock inte nämnvärt påverka nollalternativets verksamheter.  

5.2 Valt alternativ 

Det alternativ som tagits fram som förslag till detaljplan har delvis valts 
med motiveringen att området redan ligger i anslutning till campingplatser, 
angöringsväg samt servicehus. Området är därmed mer lättexploaterat än 
övriga skogsklädda områden på Ekuddens camping. Planförslaget medför 
att ytterligare behov av ny infrastruktur såsom vägar och avloppsledningar 
inte behöver anläggas då detta redan finns i närområdet. Planförslaget är 
utformat i syfte att ej bidra negativ till påverkan på naturvärden samt att 
tillämpa god markanvändning inom planområdet. 

5.3 Lokaliseringsalternativ 

Föreslagen detaljplan avser ändrad markanvändning inom campingområdet. 
Förutsättningarna för att anlägga stugbyn utanför befintligt planområde är 
låga sett till den kraftigt förändrade markanvändning som krävs samt de 
naturvärden som finns i närområdet. Fornminnen i åkermarken strax utanför 
campingen omöjliggör också en expansion av campingen åt detta håll. 
Därmed ses ej lokalisering utanför föreslaget planområde som ett möjligt 
alternativ. Kommunen anser att en ändring i aktuell detaljplan är av vikt för 
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att attrahera turister till Mariestads kommun och stärka bandet mellan 
landsort och tätort.  

En utveckling av området vid Ekuddens Camping ses av Mariestad kommun 
som ett bra alternativ för utveckling för att det delvis idag redan är planlagt 
och det finns i dagsläget inga andra campingar i Mariestad kommun med 
den närhet till Vänern och natur som campingen erbjuder. Mariestads 
kommun beskriver i sin översiktsplan att satsningar på besöksnäringen och 
fritidsaktiviteter skulle bidra till en positiv landsbygdsutveckling.  

Möjligt kan istället vara att omlokalisera stugbyn till ett annat område inom 
befintligt campingområde. Mark inom objekt 8, 9 samt 10 kan rymma 
möjligheter att i olika omfattning bereda plats för enklare typer såsom 
byggnation av stugor eller campingplatser. Naturvärdena inom detta område 
är av klass 3 och det är främst gamla exemplar av ek och tall som är av 
värde. Dessa värden kan medge viss bebyggelse utan att ha en negativ 
inverkan. Dock bör en bedömning till fullo göras först när ett planförslag 
finns för detta område. 

5.4 Utformningsalternativ 

Den stugby som finns idag kan förtätas med fler stugor inom samma 
område. Utbyggnad bedöms kunna ske i sydlig och östlig för att ge 
utrymme för fler stugor. Detta alternativ medför att en förtätning kan 
innebära att landskapsbilden påverkas att ytterligare sammanhållen 
bebyggelse samt att förtätningen måste ske enligt de normer som finns för 
att minska brandspridningsrisken.  
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6 EFFEKTER OCH MILJÖKONSEKVENSER 

I detta kapitel bedöms de eventuella effekter som planförslaget medför. I 
förlängningen kan effekterna ge upphov till mer långtgående konsekvenser. 
I bedömningen har det eftersträvats att skilja dessa två begrepp åt.  

Nollalternativets konsekvenser 

Om ingen åtgärd genomförs kommer nuvarande markanvändning pågå och 
ingrepp inom planområdet ej genomföras. De tättväxande skogsområdena 
kommer ej behöva gallras med avseende på stugby och campingplatser. 
Områdets natur- och landskapskaraktär kommer att bevaras. Ekuddens 
landskap bedöms fortsätta skänka mervärde till Mariestads stadsbild som en 
naturnära stad. Det finns också områden inom campingen som är igenväxta 
med sly och mindre träd. Detta område är idag något otillgängligt både 
tillgänglighets- och upplevelsemässigt. Förutsättningarna för att beträda 
området och röra sig fritt blir oförändrat.  

Ingen ytterligare påverkan som inte redan sker bedöms tillkomma i 
nollalternativet med avseende på tekniska funktioner. Underhåll av vägar 
och ledningsnät ryms inom nollalternativet.  

Påverkan från externa faktorer såsom ökad nederbörd och höjning av 
Vänerns medelnivå och därmed påverkan på de tekniska funktionerna 
bedöms och värderas ej inom nollalternativet. Nollalternativet tar inte 
beredskap för att vattenståndet i Vänern i framtiden kan höjas, vilket skulle 
kunna påverka behov av insatser rörande markarbeten och vattenavledning. 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för riksintressena. 

Nollalternativet bedöms sammantaget utgöra liten förändring mot 
nuvarande situation, dock bedöms det att den tätortsnära landsbygdens 
attraktionskraft kan påverkas negativt jämfört med planförslaget. Vilket i sin 
tur kan få negativa konsekvenser för utveckling av turism- och 
besöksnäringen inom Mariestads kommun.   

6.1 Teknisk försörjning 

Åretruntcamping ställer krav på att samhällsfunktioner såsom 
räddningstjänst och polis kan angöra campingen. Möjligheterna att 
tillgodose detta behov på vintern bör ses över.  

Ökat antal campingplatser kan medföra att ytterligare kapacitet behövs 
gällande servicehusen där dusch och toaletter finns. Det kan finnas ett behov 
av att djuparelägga befintliga vatten- och avloppsledningar till servicehusen. 
Det är oklart huruvida dessa ligger på frostfritt djup, vilket krävs om de 
skall kunna användas året runt. Detta medför ytterligare markarbeten inom 
området.  

Utökad åretruntcamping kräver troligen en mer omfattande avfallshantering 
under lågsäsong. Det kan också vara nödvändigt att snöröja ett större 
område.  
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Markarbeten för strömförsörjning inom den nya exploateringsytan blir 
nödvändig. Dock bedöms denna typ av markarbeten kunna anpassas till 
förhållandena på platsen utan att göra avkall på naturvärdena. 

6.2 Mark- och byggnadstekniska förhållanden 

Under byggtiden kommer störningar uppstå inom och i anslutning till 
området. Markarbetena samt uppförande av stugor och transporter kopplade 
till dessa kommer innebära att den pågående verksamheten störs. Dock är de 
av tillfällig karaktär.  

För att möjliggöra byggnation krävs att sly och träd avlägsnas. Det är i detta 
skede viktigt att värdeelementen i området bevaras.    

Grundläggning och eventuell utfyllnad kan krävas vid uppförande av nya 
byggnader. Detta innebär att schakt kan förekomma i närhet till gamla och 
värdefulla träd. Störst risk bedöms ekarnas rotsystem utgöra. Vid 
byggnation finns en risk för att närliggande träd skadas. Stora och höga 
maskiner innebär en risk mot framförallt ekarnas trädkronor. Eken har ytliga 
och utbredda rötter, vilka kan skadas vid schaktarbeten. Rötterna har också 
låg tolerans för utfyllnader. I berört område finns ej ek, utan mestadels tall. 
Därav bedöms det grundläggningsmässigt vara möjligt att med viss 
utfyllnad om så krävs.  

6.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Dagvatten 

Vidare exploatering och ökad mängd hårdgjorda ytor kan medföra att 
markens förmåga att uppta och avleda dagvatten minskar. Ökad andel 
hårdgjorda ytor, i detta fall stugtaken, samt avlägsnande av vegetation 
kommer lokalt leda till en ökning av dagvatten. Den hårdgjorda ytan som 
utgörs av stugtak tillhörande parkeringsplatser längsmed vägen kommer 
bidra till att den inflitrerbara ytan minskar. Ytvatten kommer att bildas och 
avrinna mot Vänern i väster samt i östlig riktning mot servicebyggnaden 
och vägen. För att undvika att ytvatten blir stående kan det finnas ett behov 
av att anlägga ett dräneringsdike längsmed vägen, beroende på omfattningen 
av de hårdgjorda ytorna. I övrigt tros grönytorna vara tillräckligt stora för att 
lokalt omhändertagande av dagvatten skall ske på tillfredsställande sätt.  

Dagvattnets innehåll av föroreningar från hårdgjorda ytor förväntas bli låg 
med den biltrafik som följer av planförslaget. Flest föroreningar att förvänta 
uppkommer vid infartsvägen till campingen och här finns redan ett 
fungerande dagvattensystem. Omfattningen av stugorna bedöms ej heller 
medföra en märkbar försämring av markens kapacitet att omhänderta 
regnvatten. 

Översvämningsrisk och grundläggningsnivå 

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna tagit fram analyser på hur stigande 
vattennivåer kommer att förändras på grund av klimatförändringar. 
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Översvämningszonerna för Vänern är indelade i 4 olika zoner där Zon 1 har 
lägst sannolikhet för att drabbas av översvämning och Zon 4 har högst.  

 

Figur 27. Principskiss över Vänerns översvämningszoner.  

En zon befinner sig mellan två dimensionerande nivåer där Zon 4 börjar 
med medelvattennivån. Zon 4 befinner sig mellan den högsta 
dimensionerande nivån och 100-årsnivån, Zon 3 mellan 100-årsnivån och 
200-årsnivån, och zon 2 mellan 200-årsnivån och den högsta 
dimensionerade nivån. Zon 1 utgörs av all mark över nivån för den högsta 
dimensionerade nivån. För de olika zonerna finns markanvändning som är 
mer eller mindre lämplig sett till riskerna för förhöjd vattennivå. Ju högre 
risk desto robustare bör funktionerna vara. De alla känsligaste 
samhällsfunktionerna skall placeras med så låg risk som möjligt, såsom 
sjukhus och känsliga tekniska system. För delårs- och besöksboende krävs 
åtgärder vid byggnation i zon 2 och 3. Zon 4 skall undvikas14.  

De olika nivåerna i Mariestad har beräknats fram och anges i tabell nedan15.  

Tabell 3. Beräkning av nivåer för Mariestad. Nivåerna anges i RH2000. 

Framtida 
dimensionerande nivå 

Dimensionerande nivå år 
2100  

+47,35 

Framtida 200-årsnivå 200-årsnivå år 2100                 +46,90 

Framtida 100-årsnivå 100-årsnivå år 2100                +46,57 

                                                 

14 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. (2011). 
15 DHI. (2015). 
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Sett till att den byggnation som planeras på Ekuddens camping är av enklare 
karaktär utan viktiga samhällsfunktioner är det rimligt att anta att 
bebyggelse inom zon 2 och 3 kan vara rimlig. Detta förutsatt att vissa 
åtgärder för riskreduktion vidtas. Med tanke på att det är semesterboenden 
som skall upprättas och att planeringshorisonten för att bruka dessa inte bör 
vara orimligt lång, bör en framtida 100-årsnivå kunna tillämpas i detta fall. 
Mariestads kommuns förslag till placering av stugor befinner sig på en 
lägsta nivå av +47,50 som därmed klarar högsta beräknade nivåhöjningen. 
Det bedöms därmed att riskreducerande åtgärder för stigande vattennivå ej 
behöver göras i denna detaljplan. 

6.4 Planförslagets naturvärden 

De områden som berörs av uppförande av stugbyn är naturvärdesobjekt 6 
som bedöms ha naturvärdesklass 3. Enligt den standard som tillämpats i 
bedömningen av naturvärden anges att naturvärden av klass 1-3 skall 
skyddas och vårdas. 

 

Figur 28. Området där ny stugby planeras utgörs idag av skog med sly. Delar av detta 
område är kuperat och till stor del igenväxt med sly och buskar. Vy mot väster. 

Naturvärdena inom området är relativt låga och förutsättningar finns för att 
utnyttja marken till enklare bebyggelse. Värdena i objekt 6 är främst knutna 
till de gamla tallarna samt de döda tallarna som finns kvar. Även den 
rödlistade arten tallticka återfanns på två platser inom objektet. Svampen 
växer på tallens stam, ofta högt upp. Vanligen uppträder svampen på träd 
som är 150 år gamla. Förekomsten av talltickan bedöms inte i sig utgöra ett 
hinder för byggnation om tallarna bevaras. Talltickan har också verkat klara 
av pågående campingverksamhet, då den i inventeringen observerades på 
tallar där campingverksamhet förekommer.   

Stranden som finns i direkt anslutning till området består till största del av 
vass och den rödlistade sävsparven finns i området. Det innebär dock inte 
att naturvärdena per definition inte kan förenas med en utökad 
markanvändning.  
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Skogsområdet är otillgängligt och nyttjas inte idag varvid en exploatering 
kan medföra visuella fördelar såsom ett öppet landskap. Dock bör 
försiktighetsåtgärder för att bevara gamla och döda tallar vidtas. De 
exemplar av tallticka som finns skall också skyddas. En orörd yta bör också 
bevaras i anslutning till stranden. Detta för att en spridningskorridor för 
växter och djur skall finnas. Det är också av vikt att bebyggelse ej sker i 
gränszonen mot naturreservatet, då detta utgör både en skyddszon samt en 
spridningskorridor för växt- och djurliv. Även zonen mot naturvärdesobjekt 
15 bör skyddas mot exploatering. 

Genomförande av planförslaget kommer även att medföra en intensivare 
markanvändning av övriga områden. Det befintliga campingområdet och 
dess serviceinrättningar kommer att få en högre brukandegrad. Dock 
bedöms detta ej medföra större belastning för naturvärdena. Befintliga 
värden utgörs främst av äldre träd, vilka bedöms klara av att campingen 
nyttjas i högre grad. Även strandområdenas brukande kan komma att ökas, 
där det finns en rik artflora med rödlistade arter med högt skyddsvärde. Det 
kan i anslutning till stranden därför vara lämpligt att uppföra en 
informationstavla om att ej skada växter och att grillning ska se på anvisad 
plats. Åretruntcamping kan teoretiskt påverka markfloran om husvagnar står 
uppställda på längre basis. Dock finns den största artrikedomen i 
strandzonen vid friluftsbadet, där ingen camping sker. I tidigare 
inventeringar har den rödlistade arten strandbräsman påträffats, dock inte 
under den inventering som utfördes för denna MKB. Artens livsmiljö är 
öppna översvämningsstränder, vilket inte anses påverkas ytterligare av 
genomförande av planförslaget. 

6.5 Gamla Ekuddens naturreservat 

Enligt bevarandeplanen bedöms en förändrad hydrologi i Vänern, 
inplantering av främmande vattenlevande arter, ökad kväve- och 
fosforbelastning på Vänern samt upphört bete med igenväxning bidra till en 
negativ påverkan på de uppsatta bevarandemålen. I enlighet med den 
bedömning som har gjorts för en gynnsam bevarandestatus bedöms 
planförslaget inte bidra till att påverka dessa negativt.  

Fuktängarna av blåtåtel och starr är särskilt känslig för igenväxning, 
förändrad hydrologi, näringstillförsel som t.ex. ett ökat kvävenedfall eller 
stödutfodring till kreatur som betar marken samt vinterbete som ger 
trampskador på marken.  En ökad belastning av kvävenedfall kommer att 
uppstå i och med ett ökat antal transporter till och från campingen. I ett 
större perspektiv med avseende på luftkvalitet kan påverkan på lavar och 
mossor ske, men planförslaget kan i sig inte ses som ett hot i detta avseende.  

Genomförande av planen bedöms heller inte påverka möjligheten att beta 
hagmarkerna och därmed hålla landskapet öppet. Det är dock av stor vikt 
för flora och fauna inom denna naturtyp och även ekområdena i dess närhet 
bevaras. Det rekommenderas därmed att uppvuxna ekar ej avlägsnas inom 
campingen.  
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Med ett ökande antal personer som vistas i området ökar risken för 
nedskräpning och nedtrampning av skyddsvärda arter. Fler besökare innebär 
också en positiv inverkan i form av utökad turistnäring. Det bedöms dock 
krävas en markant ökning av besökare för att detta skall utgöra en 
belastning. Inom reservatet kan skyddsåtgärder i sådant fall vidtas som 
motverkar exempelvis nedtrampning, vilket kan vara inhägnad, anvisade 
vandringsleder eller tillträdesförbud om sådant behov framträder.  

Sammantaget bedöms planen inte generera sådan belastning att den utgör en 
övervägande risk för negativ påverkan på förekommande naturtyper och 
arter knutna till dessa.  

6.6 Landskapsbild 

Växtlighet som finns inom området för föreslagen stugby och 
campingplatser kommer att behöva avverkas för att möjliggöra avsett 
nyttjande. Detta kommer att förändra områdets skogliga karaktär. Området 
består till stor del av sly och ter sig därmed igenväxt och skymmer sikten 
mot naturreservatet och de skyddsvärda träd som finns på platsen. Då 
stugorna ämnas att integreras med skyddsvärda träd kan planförslaget ha en 
gynnsam effekt på landskapet. Att naturreservatet finns i anslutning till 
campingområdet bedöms ge ett mervärde för själva campingen. Dock är det 
också av värde för campingen att vissa skogsområden bevaras. 

Genom bygglovshanteringen kan lämplig anpassning till landskapet 
behandlas för att säkerställa att en god gestaltning uppfylls.  

6.7 Utpekade riksintressen 

Riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap 5 § MB 

Vid exploatering av de områden som i planförslaget har reserverats för 
vidare utbyggnad av campingen kommer stugor och campingplatser att 
förändra markanvändningen på anvisad plats. Det skall även vara möjligt att 
ta sig till naturreservatet och nyttja stränder samt grönområden utan att 
behöva inkräkta på semesterboendes campingplats. Långvarigt uppställda 
vagnar och stugor kan ha en privatiserande effekt. För att gynna friluftslivet 
på Ekudden bör det naturpräglade området bevaras samt att naturmarkerna 
hålls öppna genom exempelvis bete. Själva bebyggelsen av stugor på 
markerat område bedöms inte påverka tillgången till Ekudden för 
allmänheten i sådan utsträckning att det inverkar negativt på friluftslivet. 
Byggnadsområdet är i sammanhanget också av begränsad yta i förhållande 
till de naturområden som finns bevarade på Ekudden. Det anses av större 
betydelse för friluftslivet att friluftsbad och ekhagarna bevaras än den 
skogsmark som stugbyn skulle ta i anspråk. 

Området närmast stranden nedanför stugbyn kommer att bevaras som en 
skyddande barriär mellan strand och stugby, vilket innebär fri passage 
bibehålls. Den gång- och cykelväg som finns idag bör bevaras om så är 
möjligt för att undvika en privatiserande effekt på strandområdet. 

Riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § MB 
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”Vänern med öar och strandområden” är enligt miljöbalken ett riksintresse 
och inom detta område ”skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen” av MKB. 
Planförslaget som helhet bedöms inte inverka negativt på det rörliga 
friluftslivet eller tillgång till Vänern i ett större perspektiv. Planområdets 
effekter väntas främst inom campingområdet och fri passage skall 
tillgodoses inom området. Utveckling av campingen gynnar turismnäringen. 
Likväl som för riksintresset i 3 kapitlet i miljöbalken kan samma skäl som 
angavs i avsnittet ovan tillämpas på Vänern med öar och strandområden. Att 
rörligheten i längsmed Vänern i stort skulle påverkas av planförslaget anses 
försumlig så länge fri passage längsmed stranden är möjlig. 

Riksintressen för det yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB 

Planförslaget bedöms inte påverka eller påtagligt försvåra näringens 
bedrivande. Dock ska yrkesfiskets intressen beaktas vid lokalisering av 
anläggningar eller verksamheter som kan påverka fiskets möjligheter.  

6.8 Biosfärområdet Vänerskärgården 

Utvecklingen av Ekuddens camping medför en positiv inverkan på den 
lokala utvecklingen. Ökat nyttjande av Ekudden på vintern som är 
lågsäsong är positivt för turistnäringen. Att Ekuddens camping utvecklas är 
positivt för Mariestad kommun som önska stärka sin status som turistmål. 

6.9 Strandskydd 

Strandskyddets syfte är främst att på ett långsiktigt sätt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden samt att djur och växtliv skall beredas goda 
livsvillkor.  
 
Dispens eller upphävande av strandskyddet kan meddelas av Länsstyrelsen 
om det föreligger särskilda skäl (MB 17 kap 18§). Ett särskilt skäl är 
relevant för denna detaljplan: 
 

� Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området 
 

Delar av strandzonen är redan ianspråktagen av badstränder och bryggor. 
Campingplatser och stugor finns i strandens närhet, dock ej i den 
omedelbara närheten till vattnet. Stora delar av Ekuddens camping och 
sjösättningshamnen ligger inom det utökade strandskyddet som gäller för 
Vänern, varvid dispens från strandskyddet är en förutsättning för 
nybyggnation och utveckling på campingområdet. Enligt förslag skall 
stugbyn anläggas ca 20 meter från strandkant. Det finns ej gott om områden 
där en ny stugby kan förläggas varvid område inom strandskyddszon kan 
vara befogat. Det ska dock poängteras att en grön korridor är viktig för 
allmänhetens tillgänglighet till stranden samt en betydelsefull 
spridningskorridor för växter och djur.  
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I övriga delar av campingen består strandzonen av friluftsbad med ca 50 m 
avstånd till övernattningsstugorna. Detta område är idag ej avgränsat eller 
avskärmat för allmänheten och bör så förbli. Det bedöms som olämpligt att 
utvidga campingområdet med åretruntcamping närmre friluftsbadet sett till 
de stora naturvärdena och artrikedomen och strandskyddets syfte rörande fri 
passage. 

6.10 Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö 

Enligt miljölagstiftningen i Sverige skall mark och vatten brukas på sådant 
sätt den är mest lämpad för. Hushållningsbestämmelserna skall alltid 
tillämpas vid planläggning enligt PBL. Reglerna gäller för planerade 
verksamheter och ej för pågående. Hänsyn skall tas till bevarandevärden 
och möjlighet till nyttjanden såsom rekreation och industribebyggelse. 
Dessa olika intressen kan komma i konflikt med varandra. Vid en konflikt 
måste avvägning göras.  

Gällande Ekudden finns flera motstående intressen. Stora naturvärden finns 
i området samtidigt som det finns ett intresse av att utveckla turismen i 
kommunen.  

Genom att ta hänsyn till, och behandla sociala aspekter i den fysiska 
planeringen kan en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö baseras på en 
god fysisk miljö, och dels på sociala aspekter som hälsa, trygghet, social 
gemenskap och delaktighet.  

6.11 Hushållning med material, råvaror och energi 

Hushållning med material, råvaror och energi bedöms i detta planförslag 
kunna regleras inom detaljplaneringen och bygglovshandläggningen.  

6.12 Hänsynsregler 

Hur hänsynsreglerna efterlevs bedöms och återges i tabell nedan. 

Tabell 3. Visar föreslagen detaljplans efterlevnad av 2 kap MB, de allmänna 
hänsynsreglerna.  

Hänsynsregel Kommentar: 

Bevisbörderegeln På tillsynsmyndighetens anmodan har en MKB 
upprättats för att utreda betydande miljöpåverkan. 
Med stöd av denna MKB skaffar sig 
verksamhetsutövare och kommun den kunskap som 
behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på 
ett miljömässigt sätt samt för att kunna medverka till 
miljöbalkens mål. 

Kunskapskravet Utredning gällande påverkan på människans hälsa och 
miljö utreds i denna MKB. Med den kunskap som 
inhämtas kan skador och olägenheter förebyggas. 

Försiktighetsprincipen/ 

skyddsåtgärder/ 

försiktighetsmått 

Möjliga, sannolika och troliga olägenheter och därtill 
åtgärder utreds i denna MKB.  
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Hänsynsregel Kommentar: 

Principen om bästa 

möjliga  

teknik 

Från en teknisk och ekonomisk utgångspunkt kommer 
bästa möjliga teknik att tillämpas under konstruktion, 
utformning, byggskede, underhåll samt under 
driftsfas.  

Val av plats, 

lokaliseringsprincipen 

Miljöeffekter i samband med platsvalet utreds i MKB.  

Hushålla med råvaror och 

energi 

Uppkommet avfall kommer att hanteras enligt 
kommunens riktlinjer under driftstid. Uppvärmning av 
stugor skall ske på ett ändamålsenligt sätt. 

Skälighetsregeln En bedömning av huruvida de insatser som krävs för 
att upprätthålla miljöbalkens målregel är rimliga 
kontra detaljplan görs under planprocessen. 

Ansvarsregeln Verksamhetsutövare och kommun är medvetna om 
ansvarsbördan vid orsakad olägenhet för miljön.  

 

6.13 Indirekta och kumulativa effekter 

Kumulativa effekter kan uppstå som ett resultat av att en åtgärd godkänns 
och genomförs. Följden kan därmed bli att ytterligare utveckling och 
exploatering kan underlättas då en åtgärd, i detta fall en detaljplan, 
genomdrivs. För att undvika en sådan effekt bör även i fortsättningen alla 
typer av permanent karaktär kopplat till campingverksamheten vara 
tillståndspliktiga inom planområdet. Dock bör nödvändiga åtgärder av 
samhällsstödjande karaktär inte omfattas av tillståndsplikten. Detta kan 
exempelvis vara lekplatser eller anläggning av handikappramper. 
Kumulativa effekter bedöms i detta fall kunna utgöras av att exempelvis 
strandområdet nyttjas i högre grad än vad naturvärdena tål. Detta kan 
förebyggas genom att förutsättningar för att kunna nyttja området på ett 
ansvarsfullt sätt finns. Exempelvis att anvisade grillplatser och befintliga 
gångstigar nyttjas. 

En kumulativ effekt som kan uppstå är att det i förlängningen minskar 
alternativt försvårar möjligheten att utvidga reservatet. Ett område som 
redan är i anspråkstaget som camping/boendeplats möter försvårad 
möjlighet att förändra markanvändningen. 

Det kan också uppstå indirekta effekter som var för sig ej medför betydande 
miljöpåverkan. Detta kan exempelvis röra sig om nedskräpning som i 
förlängningen medför att området ej nyttjas i samma utsträckning av 
friluftslivet. Sådana effekter är svåra att förutse men bör kunna hanteras 
inom detaljplaneringen. 

6.14 Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Vid planläggning enligt PBL skall miljökvalitetsnormerna följas och 
kontroll mot de nationella miljömålen genomföras. Aktuella miljömål och 
normers uppfyllelse i planförslaget redovisas i tabell nedan. 
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Tabell 4. Överensstämmelse mot de för planen aktuella miljömålen. Dessa utgör 
bedömningsgrunder vid värderingen av miljökonsekvenser.  

Miljömål Kommentar 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Samtliga avlopp ansluts till lokalt avloppsnät. 

God bebyggd miljö Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse 
och med god tillgänglighet värnas så att behovet av 
lek, rekreation och ett hälsosamt lokalklimat kan 
tillgodoses. Värdefulla och skyddsvärda naturtyper 
skyddas från negativ påverkan genom att bebyggelse 
planeras runt dessa. Ökning av bullernivå till följd av 
fler besökande väntas bli låg.  
Att bebyggelsen anpassas till framtida vattennivåer 
bidrar också till en långsiktigt god bebyggelse. 

Giftfri miljö Byggnader och anläggningar utformas på ett 
miljömässigt sätt för att inte utgöra negativ påverkan 
på omgivningen och sprida oönskade ämnen. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Naturvärden skyddas och bidrar till biologisk mångfald 
och upplevelse av natur- och kulturvärden. 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Grundvatten skall skyddas genom att dagvatten 
omhändertas lokalt och inget avloppsvatten släpps ut i 
området. 

Myllrande våtmarker Planområdet skall ej påverka Natura 2000-områdets 
våtmarker. Området skall hållas inhägnat. 

Ett rikt växt- och djurliv Naturvärdena inom planområdet skyddas not 
exploatering. 

Levande skogar Äldre träd bevaras. Döda träd ska bevaras för att 
gynna den biologiska mångfalden knuta till döda träd. 

Begränsad miljöpåverkan Planförslaget bedöms inte bidra i större omfattning till 
klimatpåverkan. Industriutsläpp sker ej.  

Ingen övergödning Spillvatten avleds till reningsverk. Inga enskilda avlopp 
finns som kan sprida närsalter till Vänern.  

 

Beräkningar rörande luftföroreningar har inte utförts kopplat till denna 
MKB. Erfarenhetsmässigt leder denna typ av exploatering ej till att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 
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Tabell 5. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer. 

Miljökvalitetsnorm Kommentar 

Luft Planförslaget antas ej medföra utsläpp av partiklar och 
ämnen i den mängd som krävs för att en 
miljökvalitetsnorm skall överskridas. 

Buller Trafik på Ekuddenvägen är hög belastning under 
högsäsongsmånaderna juni till augusti. De som 
bedöms kunna påverkas av buller är främst de boende 
i bostadsområdet som ligger längsmed Ekuddenvägen. 
Planförslaget innebär att trafiken kommer att öka i 
mängd året. Bullernivåökningen förväntas bli generellt 
låg då hastigheten på vägen är begränsad och tung 
trafik ej förekommer i stor omfattning. 

Vatten Den utbyggnad av campingen som planförslaget anger 
förväntas inte medföra att en miljökvalitetsnorm 
överskrids. För att inte ytvattnet skall förorenas ställs 
krav på uppställningsplatser av fordon, god avfalls- 
och avloppsförsörjning osv. Vänern bedöms ha god 
kemisk ytvattenstatus och dagvatten från campingen 
bedöms inte utgöra en belastning, sett till storlek och 
tilltänkt användning.  

 

6.15 Sammanvägda konsekvenser och effekter 

Sammantaget är det naturvärden inom planerat byggområde samt påverkan 
på friluftslivet som kan komma att påverkas av planens genomförande. 
Naturvärdena utgörs främst av de äldre tallarna och ekarna. Enligt 
planförslaget ska skyddsvärda träd bevaras och integreras med bebyggelsen 
enligt planförslaget. Genomförande av detaljplan kan också komma att 
medföra att hela Ekudden brukas mer intensivt, även om detta inte tros ha 
markant påverkan på Ekudden som helhet.  

Det finns intresse av att området fortsätter vara tillgängligt för allmänheten, 
likväl som det finns ett intresse av att utveckla turistnäringen, vilket 
återspeglas i Mariestads kommunala mål samt Vänern som biosfärområde. 
Detta skulle gynnas av planens genomförande. Ekuddens naturreservat 
bedöms som helhet gynnas av att naturvärdena inom planområdet bevaras. 
Miljömålet levande skogar samt god bebyggd miljö är de nationella 
miljömål som främst är berörda avseende planförslaget. Den biologiska 
mångfalden skall bevaras i skogsområden likväl som den skall utvecklas 
och integreras i samhällsplanering och bebyggda områden. Det bedöms 
finnas möjlighet att kombinera olika markanvändningar och fritidsintressen 
vad gäller Ekudden.  

Åtgärder kan vidtas för att minska eventuell påverkan på naturvärden och fri 
rörlighet för friluftslivet om planförslaget genomförs.  
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7 ÅTGÄRDER 

Detta kapitel redogör för de åtgärder som kan bidra till att minimera den 
miljöpåverkan som genomförande av planen kan innebära. 

För att undvika negativ miljöpåverkan och inskränkningar av friluftslivet 
och tillgänglighet ges förslag på åtgärder för att undvika, minska eller 
avhjälpa negativa effekter och konsekvenser för bygg-, drifts- och 
avvecklingsskedet.  

� Skyddsvärda träd skall bevaras inom campingområdet. Förändrad 
markanvändning rekommenderas ej i friluftbadets strandzon eller 
inom den betade ekhagen i söder. 

� Risk för att campingområdet upplevs som privatiserat då stugor och 
campingtomter tas i anspråk året kan motverkas genom att 
åretruntcamping ej tillåts i strandområdena, som bedöms vara de 
mest utsatta vad gäller denna aspekt. Det rekommenderas att ytor 
som skall göras om till åretruntcamping pekas ut i kommande 
planarbete. 

� Att fylla upp stugbyområdet för att undvika risk för översvämning 
bör undvikas i anslutning till skyddsvärda träd sett till att detta kan 
skada framför allt ekarna som har ett ytligt rotsystem som är 
känsliga för sådana ingrepp. Istället bör olika grundläggningstyper 
som höjer upp byggnationen övervägas. Lämpligen används plintar 
för grundläggning. Denna typ av grundläggning förenklar 
möjligheten att återställa området till naturmark om så önskas då 
stugorna ej längre skall nyttjas. 

� Uppförande av stugby och anläggningsytor bör göras vid lågsäsong 
för att undvika störningar för boende samt de säkerhetsrisker som 
stora maskiner och byggarbetsplatser medför. 

� Gränsdragningen mellan naturreservat och campingområde bör 
klargöras för att klargöra markanvändning och skydda de 
naturvärden som finns i gränszonen.  

� Nuvarande bevarandeplan är upprättad 2006 och anses därmed vara i 
behov av en uppdatering. Bland annat kan det finnas 
utvecklingsmark till ytterligare skyddsvärda naturtyper. 

� Bebyggelse inom strandskyddszonen ska sörja för gröna korridorer, 
då en grön korridor är viktig för allmänhetens tillgänglighet till 
stranden samt en betydelsefull spridningskorridor för växter och 
djur. 
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Avvägningar och bedömningar är gjorda utefter det underlag som varit 
tillgängligt. Framtida planområdes fulla nyttjande är ännu i detalj inte känt. 
Därmed kan kunskapsluckor finnas i bedömningen av planen om 
kommande plan avviker markant från tillgängligt underlag. 
 
Det skall noteras att vissa värden, t.ex. evertebratfaunan ej är undersökta. 
Naturvärdesinventeringen har ej i detaljnivå inventerat mykhorrizasvampar. 
Dock anses det ej ha sådan inverkan att beslut gällande detaljplan ej kan 
genomföras. Bevarandeplanen över Gamla Ekuddens naturreservat behöver 
uppdateras då detta inte gjorts sedan 2006. Bedömning av påverkan på 
naturvärdena i reservatet har utgått från denna som underlag. Osäkerheter 
och behov av skyddsåtgärder för reservatet kontra nuvarande 
campingverksamhet och övrig påverkan bör då uppkomma i detta arbete. 
 
 

BG&M Konsult AB Skövde 2016-09-16 

  

 

  

Rebecca Friberg John Norman 
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1. Inledning 
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av BG&M Konsult AB, genom Rebecca Friberg. Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson. Besök i området har gjorts 9 maj, 24 maj, 2 juni och 21 juni 2016. Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4.    
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2. Bakgrund 
Mariestads kommun beslutade 2014-01-08 att ge utvecklingsenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för Ekuddens camping m.m. Den nuvarande detaljplanen beslutades den 17 maj och antogs den 17 september 2001. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för nyttjanderättshavaren att utveckla s.k. åretruntcamping och vidare utveckling i enlighet med av nyttjanderättshavaren upprättade utvecklings- och investeringsplaner. Mariestads kommun har i mars 2016 upprättat behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning vilken har samråtts med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) avseende förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m. i Mariestads kommun. Kommunen har bedömt att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2016-03-21 meddelat att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att uteslutas. I samband med ändringen av detaljplanen krävs enligt samråd med Länsstyrelsen en MKB där underlaget bl. a. ska omfatta naturinventering av skyddade arter samt strandzonens värden avseende djur- och växtliv. Även skyddsvärda träd och övrig natur av värde bör beskrivas. 
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3. Uppdraget 
I uppdraget ingår att kartlägga de terrestra naturvärden som finns, dels inom det område som omfattas hela området för Ekuddens camping, se bilaga 1. Inventeringen ska följa den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4. Eventuella skyddsvärda arter har inventerats. Inventeringsområdet omfattar detaljplanens terrestra delar samt strandzonen utmed Vänern. Dessutom ingår hamnanläggningen norr om båtuppläggningsområdet. Se bilaga 1. Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden ej har gjorts. I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för friluftslivet. Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologiskt mångfald vid en eventuell exploatering av något slag.  
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4. Metodik 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt den nya standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt genomföra 
naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4). En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund	art och bedömningsgrund	biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av artförekomster. Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som användes i inventeringen av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987) använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”. Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

 Naturlighet  
 Processer och störningsregimer  
 Strukturer.  
 Element 
 Kontinuitet  
 Naturgivna förutsättningar.  
 Förekomst av nyckelarter.  
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 Läge, storlek och form.  Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 
 Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  
 Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  
 Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
 Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde  Områden som ej anses ha betydelser för biologisk mångfald anges som områden med lågt	

naturvärde. Enligt vårt uppdrag så ska naturvärdesinventeringen vid Ekuddens camping enligt uppdraget utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som ska identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och naturvärdesbedöms är de som uppnår naturvärdesklass 4 eller högre. Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk analys. Däremot sätts objekt in i ett landskapssammanhang, vilket i detta fall innebär att hela området ingår i en värdetrakt för lövskogar. Detta får vissa följder för naturvärdesklassningen så att lövskogar kan ges visst naturvärde för att de bidrar till traktens lövskogar. Det område som inventerats framgår av bilaga 1. 
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Förarbetet	har	omfattat	följande	moment:	1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (Artportalen, herbarier), studier av flygbilder, kartor och andra relevanta arbeten. 2) Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 3) Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:2000. 
Fältarbete	Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt med en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Linjära objekt med en längd om 10 m eller mer och en bredd om 0,5 m eller har också ingått i uppgiften att identifiera, kartera och beskriva men sådana har ej noterats. Detta innebär att hela det avgränsade området har genomsökts så att dessa har kunnat upptäckas.  I detta område har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Äng och betesmark, Berg och sten, Limnisk strand, Skog och träd och Park och trädgård. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer där såvitt möjligt Vegetationstyper i Norden (ViN) (Påhlsson 1998), Ängs- och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket 1987) Sydsvenska lövskogar (Löfgren & Andersson 2000) samt KNAS (Jönsson 2009). 
Rapportering	Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om inga kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna naturvärdesinventering.   
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5. Allmänt om naturförhållandena 
5.1.	Geografi	och	bebyggelse	Det inventerade området ligger utmed Vänern, ungefär en kilometer öster om Tidans utlopp. En knapp kilometer söderut vidtar Mariestads stadsbebyggelse. Campingen bedrivs i två separata delar. På den största delen, som utgörs av trädklädda ytor i sydväst, finns 26 campingstugor och tomtplatser med plats för husvagnar, husbilar eller tält. I den nordöstra trädlösa delen finns det också plats för husvagnar, husbilar eller tält. Totalt finns 300 tomtplatser. Närheten till Vänern och de gamla träden av tall och ek ger campingen en attraktiv särprägel. Enligt detaljplanen rymmer campingen 450 husvagns- och tältplatser samt har ca 130 bäddar i 15 st 6-bäddsstugor och 24 st 2-bäddshytter.  Området genomdras av asfalterade körvägar ut till de olika tomterna samt ett antal gångvägar. Här finns också tre serviceanläggningar, samt vid entrén butik, restaurang och reception. Här finns också lekplats och en badstrand. I anslutning till campingen finns Ekuddens utomhusbad med tempererade bassänger. Bryggor finns framför allt på den västra stranden. Någon brygga finns även i viken mellan uddarna. 
5.2.	Naturförhållandena	Området präglas av sin närhet till Vänern som bildar en strandgräns utmed halva reservatet. I övriga delar finns gräns mot odlingsmarker i SÖ, naturreservatet Gamla Ekudden i öster samt skogsmarker och området för båtuppläggning i söder. En liten hamn för isättning av båtar och området för båtuppläggning sköts av Mariestads båtgårdsförening Ek. För.  Denna hamn ingår också i inventeringsområdet. Topografiskt är området förhållandevis flackt och höjer sig endast några meter över Vänerns nivå. De högst belägna delarna är i östkanten av campingen. Den nordöstra delen av campingen ligger på fyllnadsmassor som tippats ut mot Ekuddens spets. Det så kallade Trångesund som förr fanns här är borta och campingen når i princip till de forna öarna Paradisholmarna. Dessa områden har låga naturvärden – både vad avser ytan med camping och vad det gäller strandzonen (helt öppen mark, gräsmatta samt tippade block som strand i väster). I äldre tid fanns under senare delen av 1800-talet, enligt den häradsekonomiska kartan, en skjutbana i den västra udden av Ekudden. Det är sannolikt rester av denna skjutbana som återfinns som betongrester ute på den västra udden. Naturreservatet Gamla Ekudden som ligger öster om inventeringsområde, och delvis ingår i inventeringsområdet, utgörs av betade trädklädda betesmarker och betade strandängar. Området har mycket stora naturvärden knutna till strandvåtmarker och till gamla grova ekar. I inventeringsområdet finns en skogsfågelfauna utan påfallande inslag. Mest noteras arter som trädgårdssångare, bofink, talgoxe, nötväcka, svarthätta bland de mindre tättingarna. I området rör sig en del fåglar knutna till stranden och vattnet som måsar, sädesärla, strandskata och 
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sothöna. Fisktärna ses ofta fiska runt campingen. I vassarna finns arter som sävsparv och rörsångare. En ensam hane av trastsångare noterades sjunga intensivt vid den lilla hamnanläggningen i slutet av juni under inventeringen. I naturreservatet Gamla Ekudden finns en artrik fågelfauna med ett stort antal rödlistade arter knutna till stränder, våtmarker och lövskog. 
5.4.	Befintligt	underlag	En detaljplan från 2001 över Ekuddens camping har legat till grund för detta arbete. En tidigare detaljplan från detta område upphävdes i och med att den nya planen antogs. En fördjupad översiktsplan över Ekudden antogs 1991-12-17 och den har legat till grund för den gällande detaljplanen. Ett naturvårdsprogram har tagits fram av Mariestads kommun 2006. I denna ges beskrivning av värdefull natur i kommunen och angelägna åtgärder för att uppnå miljömålen. I detta program pekas bl.a. strandbräsman ut som en ansvarsart som kommunen har att hantera. Dessutom anges Västra Ekudden vid Ekuddens västsida och vid båtupplaget ara ett viktigt område att restaurera som hagmark. En lövskogsinventering gjordes under år 2000 och publicerades 2001. I denna redovisas fem områden varande av högsta naturvärdesklass. Område 202, Gamla Ekudden, är ett av dessa och innefattar utöver naturreservatet stora delar av inventeringsområdet liksom delar söder därom. Den skogliga värdekärnan finns i områdets östra delar (reservatet Gamla Ekudden) och det är främst naturvärden knutna till ek som ger området dess värden. Ekudden ingår i Östra Vänerns strandskogar (värdetrakt 2) i Västra Götalands läns strategi för formellt skydd av skogsmark (Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Skogsvårdsstyrelsen 2006). Att detta är en riktig bedömning visas också i den ekologiska brist- och funktionalitetsanalys som gjorts över ekvärden i Norra Götaland (Andersson m.fl. 2015).  En bevarandeplan har upprättats för Natura 2000 området Gamla Ekudden (SE0540101). Denna plan innefattar mindre delar av inventeringsområdet i öster. Artportalen är en viktig källa för information om arter som påträffats i området. Genom att uppgifter insamlade i samband med provinsflora-projektet Västergötlands flora finns inlagda på Artportalen finns rikligt med uppgifter om kärlväxter. Artportalen är också en viktig källa för att få en bild av fågellivet. 
5.5.	Skydd	och	förordningar	Planområdets vatten och strandområden omfattas av s.k. geografiskt riksintresse, m h t natur och kulturvärden, enligt miljöbalken. Hela Mariestadssjön omfattas av riksintresse för friluftsliv. Mindre delar av inventeringsområdet, vilket i stort sett är landområdena i detaljplanen, omfattas av skydd som naturreservat enligt Miljöbalken (Naturreservatet Gamla Ekudden). Detta område är också ett Natura 2000 område (SE0540101). 
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Vänern har ett utökat strandskydd om 300 m som dock upphävts inom detaljplanelagt område. Av detta skäl är strandskyddet i stort sett ersatt av detaljplanens bestämmelser i hela inventeringsområdet. 
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6. Beskrivningar av naturvärdesobjekt 
Trädklädd	camping	i	sydväst	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 1 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	6,4 ha  
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper:	Trädklädd camping 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Ett stort område med trädklädd camping. I vissa delar finns campingstugor, i andra plats för husvagnar och tält. Området genomkorsas av vägar och gångstigar. Sittgrupper finns på flera platser och närmare stranden finns anlagda grillplatser. Det finns ett antal flacka berghällar i detta naturvärdesobjekt, framför allt i de norra delarna. Enstaka block finns också. Träden i campingområdet utgörs i de västra delarna av tall medan skogsek dominerar i öster. Enstaka finns också björk, sälg, asp, rönn, Främst av tall, men även av ek, finns gamla och grova träd varav flera är skyddsvärda (Höjer & Hultengren 2004). Vissa av tallarna kan uppskattas ha en ålder runt 200 år. Här finns några grova torrträd av tall samt hålträd av rönn. Hela området är regelbundet röjt på buskar och sly men ändå finns lite uppslag av asp, björk, rönn, oxel och ek.  Fältskiktet i området utgörs av gräsmatte-vegetation närmast stugor, campingplatser, gångar och vägar. Typiska arter här är vitgröe, maskrosor, groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, revsmörblomma, knytling och rödsvingel. Runt hällar och i tätare skogklädd vegetation finns inslag av skogsflora med arter som skogsstjärna, vitsippa, och kruståtel. I området finns också inslag av gräsmarksväxter, framför allt i kantzoner och runt hällarna. Exempel på arter är gökärt, gullviva, ljung, flockfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, mandelblomma, vårbrodd, knägräs och käringtand. På hällarna hittar man hällmarkstorräng med arter som tjärblomster, gul fetknopp, kärleksört, nagelört och bergsyra. Stora delar av området slås med gräsklippare. På gamla ekar i områdets östra del finns en frisk och artrik lavflora med några intressanta arter. Här noterades t.ex. grön spiklav Calicium	viride, mjölig brosklav Ramalina	farinacea, luddig skägglav Usnea	hirta, manlav Bryoria	fuscescens, mjölig porlav Pertusaria	albescens, sotlav 
Cyphelium	inquinans, slånlav Evernia	prunastri, grå nållav Chaenotheca	trichialis, bitterlav 
Pertusaria	amara, skrynkellav Parmelia	sulcata, blåslav Hypogymnia	physodes	och brun nållav 
Chaenotheca	phaeocephala,	
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Tallarna har inte lika intressant lavflora trots hög ålder. Här noterades dock grynig blåslav 
Hypogymnia	farinacea samt vedlav Parmeliopsis	hyperopta. På flera gamla tallar noterades utflyghål och förändrad bark av reliktbocken Nothorhina	
muricata. Även tallticka Phellinus	pini	noterades på en gammal tall. Omgivningarna utgörs av starkt bebyggda delar av campingen med toaletter och andra servicebyggnader. Parkeringar finns söder om naturvärdesobjektet. Vänerns strand gränsar i väster, delvis naturlig, delvis stensatt. Diverse skogsområden hörande till campingen gränsar till naturvärdsobjektet i de östra och norra delarna. En anlagd sandstrand för bad finns i sydväst nära hamnen. 
Naturvärdesklass: 2, Stor förekomst av grova och gamla träd av tall och ek, förekomst av flera rödlistade arter och signalarter, varierat fältskikt 
Värdeelement:	Gamla och grova träd av tall och ek, hålträd av rönn, stående döda tallar, hällar, block	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Reliktbock Nothorhina	muricata (NT) Gullviva (ÄoH) Gökärt (ÄoH) Knägräs (ÄoH) Liten blåklocka (ÄoH) Ljung (ÄoH) Mandelblomma (ÄoH) Tjärblomster (ÄoH) Vårbrodd (ÄoH) Grynig blåslav Hypogymnia	farinacea (S) Sotlav Cyphelium	inquinans (S) Brun nållav Chaenotheca	phaeocephala (S) Tallticka Phellinus	pini	(NT)  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: - 
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Areal:	0,7 ha  
Naturtyp: Limnisk strand 
Biotoper:	Klippstrand, stenstrand, strandmad med lågvassar, sandstrand 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta naturvärdesobjekt utgörs av en strandzon från ett stycke norr om stora bryggan i väster till den västra uddens spets.   Strandzonen är mycket varierad med klippstrand, stenstrand, strandmader och sandstränder. De senare kan vara anlagda – eller påfyllda med sand – men smälter väl in i objektet.  Av särskilt intresse är strandklipporna med bandad gnejs som i princip har lodrät stupning. Vissa av gnejsens skikt är eroderade vilket gjort klipporna randiga. 
	Den stora variationen medför en artrik strandflora med arter som frossört, kabbeleka, strandgyllen, rörflen, topplösa, videört, fackelblomster, strandklo, sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe, madrör, kärrsilja, hampflockel, gul svärdslilja, grenrör, flenört, gråbo, strandveronika, knappsäv och strätta. På hällar noterades arter som gul fetknopp, kärleksört, femfingerört, berggröe, ängssyra, flockfibbla, liten blåklocka och vårtåtel. Liten ärtstarr finns bland stenar och på klippor.  Under tidigare inventeringar (Artportalen) så har strandväxter som strandbräsma, rosenpilört och vattenmärke noterats.   I områden med starrvegetation är vasstarr dominant, närmare stranden finns små ytor som närmast kan klassificeras som gräs-lågstarräng med hirsstarr, småstarr, ryltåg, knägräs, blåtåtel, gåsört, kärrtistel och blodrot. I en liten sådan yta bland klippor noterades något förvånande den kalkkrävande tagelsäven.  En del träd står i strandzonen men mest är det sly av viden, björk och klibbal.  Omgivningarna utgörs av Vänerns vatten i väster och norr samt andra delar av campingen i övrigt. 
	

Naturvärdesklass: 2, Varierade och välutvecklade element i strandzonen och förekomst av hotade och rödlistade arter, liksom hög artrikedom 
Värdeelement:	Strandhällar, block i strandzonen, sandmiljöer	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Hirsstarr (ÄoH) Knägräs (ÄoH) Liten blåklocka (ÄoH) Rosenpilört (Artportalen) Strandbräsma (EN) (Artportalen) Tagelsäv 
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Berghällar	vid	Ekuddens	västra	spets	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 3 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,1 ha  
Naturtyp: Berg och sten 
Biotoper:	Berghäll 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Naturvärdesobjektet utgörs av en större berghäll i långt ut mot den västra udden ut i Vänern. Hällen är påfallande flat.  Påväxten är typisk för silikatberghällar med arter som bergven, vitknavel, gul fetknopp och kärleksört. Lavfloran är ganska artrik men har inte undersökts närmare. Hällarna utsätts för en del slitage men de flesta arter torde tolerera detta bra, vissa arter bör t.o.m gynnas av detta. Grillning direkt på hällen är däremot mycket förödande för såväl berghällen själv som för det som växer på hällen. Väster om hällarna finns den naturliga strandzonen i naturvärdesobjekt 2. Söder om berghällana finns den trädklädda campingen i naturvärdesobjekt 1. Norr om hällen finns resterna efter skjutbanans kulfång. I öster finns Vänerns strand. 
Naturvärdesklass: 3, Stor och välutvecklad häll med typisk flora 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
Lagligt	skydd: - 
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Tallskog	i	campingens	norra	del	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 6 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,8 ha  
Naturtyp: Skog och träd 
Biotoper:	Tallskog 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	 Ett område med tallskog öster om vägen ut till den norra delen av campingen. Här finns en gångväg genom området utmed stranden mellan den norra och södra delen av campingen.  Området domineras helt av tall. Flera av tallarna är gamla och grova. Det finns enstaka fågelbär, ek, rönn, vårtbjörk, sälg och asp.  I hela området finns tätt med uppslag av främst rönn men även tall, sälg, asp och björk.   Det finns någon öppning bland tallarna efter träd som blåst ned under stormar.  Fältskiktet är mest av hedartad typ med arter som kruståtel, vitsippa, vårfryle, ängskovall, blåbär och lingon.  Omgivningarna utgörs av vassarna i naturvärdesobjekt 5 i väster och andra delar av omgivningarna utgörs av campingen.  
Naturvärdesklass: 3, Förekomst av gammal tall, döda stående tallar, förekomst av rödlistade svampar. 
Värdeelement:	Gamla och grova träd av tall, tämligen grova torrträd av tall	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
Lagligt	skydd: - 
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Ekskog	med	höga	ormbunkar.	

Skogsbryn	mot	badets	parkering	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 10 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,2 ha  
Naturtyp: Igenväxningsmark 
Biotoper:	Skogsbryn mot tidigare odlingsmark 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta är en brynzon mellan parkeringen och skogen norr därom. Det är en mark som historiskt har varit en del i ett öppet odlingslandskap och som nu vuxit igen och legat i ohävd i decennier. Mot skogen finns ett vackert bryn av blommande träd med främst fågelbär men också en del vildapel, rönn och ek. Bland buskarna kan nämnas olika nyponarter, bland annat hartsros. Trots ohävden och bitvis hög vegetation av igenväxningsvegetation och kvävegynnade arter som hundkäx, hundäxing och ängskavle så finns här ganska mycket kvarstående gräsmarksväxter som backlök, kärleksört, ängshavre, luddhavre, bockrot, äkta johannesört, teveronika, backtrav, vitmåra, gulmåra, åkervädd och flentimotej. Skogsklöver är vanlig i objektet. Omgivningarna utgörs i söder av parkeringen till bassängbadet, i norr av skogklädd del av campingen, i öster av en gräsklädd plan och i väster av bassängbadet. 
Naturvärdesklass: 3, Enstaka kvarstående gräsmarksväxter, förekomst av blommande träd och buskar 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Backlök (ÄoH) Bockrot (ÄoH) Flentimotej (ÄoH) Luddhavre (ÄoH) Tjärblomster (ÄoH) Ängshavre (ÄoH)	 
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
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Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,4 ha  
Naturtyp: Skog och träd 
Biotoper:	Blandskog, klibbalsumpskog 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta är ett smalt skogsområde väster om infarten till campingen. Trädskiktet är blandat med tall och ek, båda med förekomst av grova och gamla träd (några skyddsvärda träd). Inslag finns av vårtbjörk, asp och sälg. I området finns ett par mycket grova lågor av ek och högstubbar av dessa gamla ekar. På en av de gamla ekarna fanns utflyghål av skäckig trägnagare Xestobium	rufovillosum. Skogsbeståndet är ganska glest, uppenbarligen tidigare gallrat, men det tränger upp mycket sly av arter som rönn och björk. Markfloran är en blandning av skogs- och gräsmarksarter. Så finns här ängskovall, flockfibbla, vitsippa, rödsvingel, hundäxing, teveronika och ängskavle. Några block finns i området. En stig löper genom den östra kanten av området och tar av mot SV längre söderut. Lavfloran på ett par gamla aspar är frisk men inga ovanliga arter noterades. Arter som brosklav 
Ramalina	fraxinea, kyrkogårdslav Pleurosticta	acetabulum	och dagglav Physconia	distorta	noterades. På gamla ekar noterades heller inga ovanliga arter utan påväxten dominerades av liten skivlav Amandinea	punctata, grön spiklav Calicium	viride, grå nållav Chaenotheca	trichialis, slånlav Evernia	prunastri, flarnlav Hypocenomyce	scalaris, gul mjöllav Chrysothrix	candelaris, mjölig brosklav Ramalina	farinacea, rosettbrosklav Ramalina	fastigiata	och mjölig porlav 
Pertusaria	albescens,  Bålgeting noterades i beståndet. På en gammal björk noterades sprängticka Inonotus	obliquus. Omgivningarna utgörs av parkering och väg i norr och öster och en klibbalsumpskog i väster. I söder finns en trädklädd betesmark som något når in i detta objekt. 
Naturvärdesklass: 2, Förekomst av gamla och grova träd av tall och ek och förekomst av död ved av ek. 
Värdeelement:	Gamla träd av ek och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek,  
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Bålgeting Vespa	crabro 
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Högstubbe	av	ihålig	ek,	naturvärdesobjekt	13.	 
Blandlövhage	i	sydöst	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 14 
Fältinventeringsdatum: 2016-06-21 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,1 ha  
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotoper:	Blandlövhage 
Natura	2000	naturtyper: Större delen är klassad som Natura 2000-naturtypen 9071 Trädklädd betesmark, ekhage. 
Beskrivning	
	Detta naturvärdesobjekt utgör del av naturreservatet Gamla Ekudden och betas på samma sätt som detta. Den här redovisade delen utgör dock endast en smal remsa av detta reservat.  Trädskiktet är en blandning av asp, ek, klibbal, vildapel och rönn. Träden är mestadels medelgrova.  Fältskiktet hyser inga uppseendeväckande inslag – blåsuga noterdes. Området betas av nötboskap och är välbetat. Omgivningarna utgörs i norr och öster av övriga delar av naturreservatet Gamla Ekudden. I väster finns åkermark. 
Naturvärdesklass: 1, utgör del av en naturreservatet gamla Ekudden med värdefull markflora, mycket värdefullt trädskikt och en mycket värdefull fågelfauna. 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Blåsuga (ÄoH) 
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: Området är ett naturreservat enligt miljöbalken, beslutat 1993-03-02. Detta utgör samtidigt Natura 2000 område SE0540101. 
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Här finns ett par tallågor. Ett hålträd av rönn finns i betet. Dessutom finns ett torrträd av tall med bohål. Buskskikt saknas nästan, enstaka krusbär noterades. Fältskiktet utgörs både av skogsarter och av gräsmarksarter. Här noterades t.ex. blåbär, skogstjärna, tuvtåtel, vitsippa, ärenpris, smörblomma, blåsuga, gökärt, ekorrbär, blodrot, ängsvädd, ekbräken och skogsbräken.  På gamla ekar noterades en frisk lavflora utan ovanligare inslag med arter som blåslav 
Hypogymnia	physodes, blågrå mjöllav Lepraria	incana, stiftbrunlav Melanelixia	glabratula, grön spiklav Calicium	viride och gul mjöllav Chrysothrix	candelaris. En av de gamla ekarna är ett hålträd med exponerade död ved vid basen där utflyghål av skäckig trägnagare Xestobium	
rufovillosum noterades.  
Naturvärdesklass: 1. utgör del av Gamla Ekuddens naturreservat och detta har mycket höga naturvärden knutna till trädskikt, fältskikt och fågelfauna. 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Gökärt (Ä o H) Blåsuga (Ä o H) Ängsvädd (Ä o H)  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: En mindre del i öster ingår i naturreservatet Gamla Ekudden beslutat 1993-03-02. Detta utgör samtidigt Natura 2000 område SE0540101. 



 

 

Den	södr

 
ra	delen	av	nnaturvärdes 

Natu

sobjekt	15	är

urvärdesinvent

34 

r	en	ekhage.

tering (NVI) Ekkuddens campiing, Mariestadds kommun 

 



Pro Natura 

35  

7. Sammanfattning av områdets naturvärden 
Områdets naturvärden är framför allt av två slag. Det ena är värden knutna till de gamla tallarna och ekarna som finns i flera av naturvärdesobjekten. Särskilt värdefullt är naturvärdesobjekt 1, Trädklädd camping i sydväst. Det andra är naturvärden knutna till Vänerstranden. Här är det framför allt naturvärdesobjekt 2, Strandzon i campingens sydvästra del, som framträder som värdefullast. Knutna till de gamla träden finns såväl faunavärden (insekter, hålhäckande fåglar) som floravärden (lavar och svampar). Marksvampar är dock ofullständigt undersökta och här skulle kunna finnas intressanta mykorrhizasvampar. Utefter stränderna är det framför allt kärlväxtfloran som är viktig. Då ska här inskjutas att andra värden, t.ex. evertebratfaunan ej är undersökta.   
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Innehållsförteckning 

 

1. Sammanfattning ................................................................................................................................................... 4 

1. Inledning ................................................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................................................. 5 

3. Uppdraget ............................................................................................................................................................... 6 

4 Metodik ..................................................................................................................................................................... 6 

5 Allmänt om naturförhållandena ................................................................................................................... 11 

5.1. Geografi och bebyggelse .......................................................................................................................... 11 

5.2. Naturförhållanden ..................................................................................................................................... 13 

5.3. Kort om markanvändningshistorian .................................................................................................. 15 

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag ............................................................. 15 

5.5. Inventeringsområdet i planer och program ................................................................................... 16 

6. Beskrivningar av naturvärdesobjekt ......................................................................................................... 19 

7. Sammanfattning av naturvärdena i området ......................................................................................... 63 

8. Objekt med generellt biotopskydd ............................................................................................................. 64 

9. Litteratur och källor ......................................................................................................................................... 65 

9.1. Skriftliga källor ............................................................................................................................................ 65 

9.2. Kartor .............................................................................................................................................................. 66 

9.3. Databaser och internet ............................................................................................................................ 67 

 

Bilaga 1: Karta över inventeringsområdet 

Bilaga 2: Karta över naturvärdesobjekten  

Bilaga 3: Karta över naturvårdsobjektens naturvärdesklass 

Bilaga 4: Karta över naturvårdsobjektens naturtyper 

Bilaga 5: Karta över områden med generellt biotopskydd 

  



 

4 

1. Sammanfattning  
 

För att ta reda på vilka naturvärden som finns kopplade till strandskyddets syfte att bevara 

långsiktigt goda levnadsvillkor för djur- och växtliv väster om Ekudden har Mariestads 

kommun beställt en naturvärdesinventering av Pro Natura.  

Inventeringen utfördes under september och oktober 2018 enligt Svensk standard 

199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). 

Detaljeringsgraden på inventeringen har varit medel. Inventering har skett med tilläggen 

Naturvärdesklass 4 och Generellt biotopskydd. 

Sammanlagt inventerades cirka 66 ha. Totalt har 21 naturvärdesobjekt avgränsats; 1 objekt 

med mycket högt naturvärde, 3 objekt med högt naturvärde, 8 objekt med påtagligt 

naturvärde och 9 objekt med visst naturvärde.  

Värden för biologisk mångfald är främst knutna till Vänerstrandens biotoper. Särskilt gäller 

detta de betade strandängarna och vassarna utanför dessa. Här finns mycket höga 

naturvärden vad det gäller såväl flora som fauna. Strandängarnas och vassarnas fågelfauna 

är mycket artrik och tillhåll för en lång rad rödlistade arter. Botaniskt innehåller området 

flera av Vänerns ovanliga strandarter, bl.a. den starkt hotade kärlväxten strandbräsma 

Cardamine parviflora. 

Till strandmiljöerna hör också en del talldungar med äldre träd och ställvis gott om död ved. 

Dessa talldungar har också i vissa delar höga naturvärden. 

I inventeringsområdet finns andra mindre ytor med höga naturvärden, bl.a. ett videsnår och 

en torrkulle med fornlämningar. Här finns i det första fallet stor mängd klenved med en 

artrik vedsvampflora. I det andra fallet finns torrängsmiljöer med flera rödlistade arter. 

Av övriga områden som redovisas i rapporten kan nämnas den stora trädklädda 

betesmarken i de södra delarna, i anslutning till strandängarna. 

Ett antal stenmurar, småvatten, åkerholmar och odlingsrösen som omfattas av det generella 

biotopskyddet har identifierats. 
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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Mariestads kommun, Planenheten. 

Kontaktperson på kommunen har varit Adam Johansson. 

Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson, Ola 

Hammarström och Rolf-Göran Carlsson. 

Fältarbetet har gjorts 17 och18 september samt 22 och 23 oktober 2018. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 

SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel 

och med tilläggen Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. 

 

2. Bakgrund 

Naturvärdesinventeringen i det aktuella området syftar till att ta reda på vilka naturvärden 

som finns kopplade till strandskyddets syfte att bevara långsiktigt goda levnadsvillkor för 

djur- och växtliv. För Vänern i Mariestads kommun gäller utökat strandskydd om 300 meter 

enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut 2014-12-01. Kommunen avser använda 

rapporten som planeringsunderlag för översikts- och detaljplanering i området. 
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3. Uppdraget  

I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område V om 
bostadsområdet Ekudden, Mariestad. Inventeringsområdet redovisas på karta bilaga 1.  

Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning februari 2019.  

Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel och med tilläggen 
Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. Detta innebär att också naturvärdesobjekt 
motsvarande naturvärdesklass 4 (se nedan) har inkluderats samt att områden som omfattas 
av det generella biotopskyddet har avgränsats. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 
benämns ”Fältnivå medel”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 0,1 ha eller 
mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 50 meter samt en bredd om minst 0,5 
meter ska kunna identifieras. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden 
har ej gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologiskt 
mångfald vid en eventuell exploatering av något slag. 

Fältarbetet genomfördes under september och oktober 2018. 

 

4 Metodik  

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet 
som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 
naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller 
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ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med 
generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av 
områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass 
4 och generellt biotopskydd. 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 
art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska 
mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att 
högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av 
artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en 
art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse 
för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av begreppet 
(ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I 
standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet 
naturvårdsart. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens rödlistningskategori, 
”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

(Skogsstyrelsen 2014) använts som signalerarter vilka bedöms indikera förhöjda 

naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter markeras i listorna 

över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som användes i inventeringen av 

ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993) använts som indikatorarter 

på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras 

med ”ÄoH”. Arter som är typiska arter i Natura 2000 habitat markeras med ”T”. I denna 

inventering har typiska arter använts från grupperna gräsmarker och våtmarker. Vi har 

också lagt till någon enstaka naturvårdsart utöver de ovan nämnda och markerar då detta i 

listorna. Ett exempel är kärrvaxskinn Phlebia subochracea (Larsson 2018). 

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet  

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av nyckelarter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser 

som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 
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bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 
bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. I detta 
område har naturtyperna skog och träd, ängs- och betesmark, limnisk strand, park och 
trädgård samt småvatten noterats. 
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Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och 
som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 
naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på västra Ekudden utföras som 
fältinventering med detaljeringsgrad medel. Detta innebär att minsta objekt som ska 
identifieras är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m 
eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i denna inventering är 
de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre.  

I denna inventering nådde ett område upp till naturvärdesklass 1 högsta naturvärde. 

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 
 
 
Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 
 

Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara 
av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 
Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 

 Övrig mark 
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Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt 
och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2. 

Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 
analys.  

Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:3 500. 

Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har 
naturvärdesobjekt som tillhör naturtypen skog och träd, äng och betesmark, limnisk strand, 
park och trädgård samt småvatten urskilts. Namnskicket för att benämna olika biotoper 
följer där så är möjligt KNAS (Jönsson 2009), Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) och 
Sydsvenska lövskogar (Löfgren & Andersson 2000). 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 
naturvärdesinventering. 
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5 Allmänt om naturförhållandena  

5.1. Geografi och bebyggelse 
Det inventerade området ligger i den västra delen av Mariestad centralort utefter  Vänern vid 
Mariestadssjön. Det utgör den sydvästra kanten av Ekudden. Inventeringsområdet ligger ca 2 
km från Mariestads centrum i VSV riktning. 

Området gränsar i norr till Ekuddens småbåtshamn och Ekuddens camping. I de norra 
delarna ligger åkermarker öster om inventeringsområdet på andra sidan om Ekuddenvägen. 
Längre mot söder vidtar Ekuddens villabebyggelse, Mariestads sjukhus och Förskolan 
Kompassen samt Lotsen, barn- och ungdomsenheten (tidigare Marieholmsskolan). Söder om 
inventeringsområdet finns bostadsområdena Lockerud och Marieäng samt odlingsmarkerna 
vid Rödjan. I de västra delarna utgör Vänern gräns. 

Inventeringsområdet har en maximal utsträckning i öst-västlig ledd om ca 1 200 m och en 
största utsträckning i nord-sydlig ledd om ca 1 450 m. Totalt har inventeringsområdet en yta 
av 66,3 ha. 

I söder kantas inventeringsområdet av Lockerudsvägen som mot väster byter namn till 
Gummerstadsvägen och sen till Sandviken. I den nordöstra delen kantas området av vägen in 
till Ekuddens camping. Härifrån leder en väg in till Café Bäcken. En körväg och tillika 
vandringsled leder in från sydöst in till platsen för Kolabacken. 

En vandringsled från Ekuddens camping genom strandskogarna leder ner till 
Lockerudsvägen och sammanfaller med ovan nämnda körväg längst i söder. Denna 
vandringsled ingår i den s.k. biosfärleden som skär genom hela biosfärområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle men sträckan i inventeringsområdet har funnits längre 
tillbaka. 

Mindre tydliga stigar finns framför allt i de södra, betade delarna. 

Hela inventeringsområdet är påfallande flackt. Högsta punkten är vid den pulkabacke 
(tidigare kulfång för skjutbanan) vid Kolabacken, som ligger ca 60 m.ö.h. Vänerns vattenyta 
ligger normalt på ca 45 m.ö.h. Höjdskillnaden i området är således maximalt 15 m. 

Bebyggelse i inventeringsområdet finns vid Bäcken, som drivs som sommarkafé. I anslutning 
till sommarcaféet finns en minigolfbana. Bebyggelse finns också söder om Bäcken, det s.k. 
Bäckatorpen. Söder därom, utanför inventeringsområdet, finns Ekuddens villabebyggelse. 

Anordningar av olika slag och bebyggelse finns i anslutning till den uppställningsplats för 
båtar som finns vid Mariestads båtgård vid Ekudden. I övrigt saknas bebyggelse i 
inventeringsområdet. 
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Strax S om sommarcaféet finns en fotbollsplan. I anslutning till samma café finns också en 
parkering. 

Söder om platsen för torpet Kolabacken finns en pulkabacke, ibland kallad sjukhusbacken. 

En småbåtshamn finns NV om Ekuddens bostadsområde 

Av anläggningar kan nämnas den kanal för att leda ut dagvatten till Vänern som sträcker sig 
från en plats N om platsen för Kolabacken norrut till Vänerns öppna vatten. 

En del dikningar har gjorts i området under olika tidsepoker, främst i de södra delarna. En 
invallning har skett i de sydvästra delarna och här finns en pumpstation. 

Större delen av områdets södra del ingår en betesfålla som betas av nötkreatur. Betesmarken 
har till stora delar nyligen gallrats kraftigt så det är en glest trädtäckt betesmark 

I området finns en ett par stengärdesgårdar och något odlingsröse (se bilaga 5). 

Vid infarten till sommarcaféet Bäcken finns ett större fornlämningsområde. Här finns ett 
gravfält med domarring, tio högar, tjugoen runda stensättningar, en rest sten och 
klumpstenar. Fornlämningen anges i RAÄ:s register härstamma från hela tiden stenålder till 
järnålder (RAÄ:s fornsök). 

En kolbotten som sannolikt är från tiden före 1850 har påträffats ca 170 m N om platsen för 
torpet Kolabacken. 

 

Innanför Vänerstrandens vassbälten finns större områden med betade fuktängar. Foto Ola 
Hammarström. 
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Husgrund och andra rester efter torpet Kolabacken finns på östra sidan av 
vägen/vandringsleden, strax norr om pulkabacken. Även på västra sidan av 
vägen/vandringsleden finns snöbärsbuskar och stenar som tyder på tidigare bebyggelse vid 
Kolabacken. 

 

Karta över inventeringsområdets läge. 

 

5.2. Naturförhållanden 

Berggrunden i området utgörs av gnejser. Granodioritisk gnejs dominerar, men granitisk 
gnejs finns i väster. 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av sandig morän med några ytor av 
glaciallera i väster (SGU Jordartkarta). Här finns också mindre ytor med postglacial sand. 

Vasstorv underlagrar de stora områdena med bladvass. Även spridda fläckar med kalt berg 

finns. Vid strandängarna samt i odlingslandskapet vid Bäcken finns flacka hällar. Särskilt 
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markanta rundhällar finns i sydväst och i områdena med tallskog. Jorddjupet når sällan över 
3 m i inventeringsområdet (SGU Berggrundskarta, SGU Jorddjupskarta). 

Hela området ligger under högsta kustlinjen (SGU kartor) 

Naturen i området präglas främst av strandängar och bladvassar. Strandskogar och 

trädklädda betesmarker täcker också betydande arealer. I inventeringsområdet finns också 

andra skogsområden och videsnår. Tall, ek, björk och klibbal är de viktigaste trädslagen i 

området. 

Allt ifrån torra marker till vattentäckta områden ingår. Större delen av området utgörs av 

våta och fuktiga miljöer. 

De för biologisk mångfald viktigaste biotoperna är stora bladvassområden, strandängar, 

tallskog, klibbalskogar och trädklädda betesmarker. I området finns mindre ytor med 

torrängar, sandstrand och videsnår som är av stor betydelse för biologisk mångfald. 

Strandängarna är de botaniskt viktigaste miljöerna i området med en artrik kärlväxt- och 

mossflora med flera rödlistade arter.  

Vad det gäller faunan så är det främst fågelfaunan som är av dokumenterat stort värde. 

Främst är det våtmarkerna som hyser en värdefull fågelfauna. Våtmarkerna utgör del av ett 

landskapligt större komplex av betydelse för fåglar. I detta komplex ingår Tegelängen, 

Ekudden och mot väster Gummerstadsviken. För arter som lärkfalk erbjuder området både 

häckningsbiotoper och goda områden för födosök.  

Andra organismgrupper är sämre undersökta i området. 

 

I områdets sydvästra delar har betesmark nyligen restaurerats genom omfattande gallring. 
Foto Ola Hammarström. 
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5.3. Kort om markanvändningshistorian 
Området har lång historia som kulturbygd. Hela området har i sekler hört till en kungsgård. 
Tunaholm, som kungsgården i äldre tid hette (efter stadsbildningen ändrat till Marieholm), 
kan möjligen ha kopplingar till någon form av medeltida centralplats (Connelid & Mascher 
2016). 

I den äldre ekonomiska kartan från 1877-82 (häradskartan) hörde området i sin helhet till 

kungsgården Marieholm. På en karta över inmätning av inägorna på kungsgården 1880 
framgår att närmare ställena Kolabacken och Bäcken fanns åkrar samt en del äng. 
Omgivningarna till torpen på denna karta anges som ”gården Marieholms skog och 
beteshagar”. Större delen av området var då mer eller mindre trädklädd mark. Av den gamla 
häradskartan att döma, liksom av den äldre generalstabskartan, så dominerade barrträden. 
Större arealer åkermark fanns vid stället Bäcken ut mot Ekudden samt norr om torpen 
Rödjan och Skogen ut mot Vänerstranden. 

Går vi längre tillbaka på 1800-talet, till en arealavmätning från 1855, så framgår att 
åkermarkerna norr om ställena Rödjan och Skogen var slåttermark, liksom ett större område 
av Vänerstranden V om Kolabacken. 

Marieholms skjutbana låg fram till 1970-talet i närheten av den befintliga pulkabacken 
(sjukhusbacken). Skjutbanan var i drift under åren 1935 - 1971, och användes av försvaret 
mellan åren 1940 - 1960. Under banans drift sköts finkalibrig ammunition mot en blindering 

(grusvall) i riktning mot Vänern. (Johansson 2015). Området med kulfånget har sedan fyllts 

på med fyllnadsmassor från rivningarna av Mariestads gamla lasarett (Drottninggatan) och 

massor från byggnationen av Mariestads sjukhus. Sedan har området gjorts om till den 

pulkabacke som finns idag.  

Platsen för torpet Kolabacken ligger nordöst om pulkabacken, på östra sidan av vägen/leden.  

För ett drygt halvsekel sedan fanns en kraftledning dragen genom områdets södra delar 

mellan Mariestad och Gummerstad och vidare till Lindholmens vattenverk. 

Historiskt kan områdets äldre markanvändning summeras som betade men trädklädda 

marker med mindre arealer inägomark och bebyggelse.  

Större delen av inventeringsområdet ingår i den stora fastigheten Marieholm 10:1. 

Kriminalvården – i de former som sådan bedrivits från tid till annan - har under mycket lång 

tid haft anläggningar på denna fastighet. De människor som berörts av kriminalvården har 

också varit inblandade i driften av jordbruk och annat på denna gamla kungsgård. 

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag 
Huvuddelen av strandmiljöerna ingår i Skaraborgs läns våtmarksinventering (objekt 
09D2G01) och har där bedömts ha högt naturvärde (Andersson 1991).  

Inom inventeringsområdet finns en mindre nyckelbiotop samt ett område som klassats som 
objekt med naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.  
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I inventeringsområdets norra del finns tre träd som pekats ut som särskilt skyddsvärda 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015). 

I detaljplan för Ekuddens camping m.m. från år 2001 omfattas de tre träden av bestämmelse 
om att träd med stamdiameter över 40 cm inte får fällas. 

Ingen del inom inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 

Ingen del berörs av ängs- och hagmarksinventerinen eller den av Jordbruksverket 
genomförda ängs- och betesmarksinventeringen. 

De norra delarna av området ingår i Mariestads kommuns lövskogsinventering och tillhör 
objektet 202 som bedömts ha högsta naturvärde (Finsberg 2001). 

Delar av inventeringsområdet behandlas i rapporten Sjukhusbacken – Inventering av 
biologisk mångfald sommaren 2013 (Sögaard 2013).  

En liten del berörs av en inventering av kvarteret Havsörnen, strax norr om Mariestads 
sjukhus (Sögaard 2014) 

Ett antal fynd finns rapporterade i Artportalen/Observationsdatabasen inom 
inventeringsområdet. Dessa redogörs för, där det är relevant, under de enskilda 
beskrivningarna av naturvärdesobjekten. 

Mariestads fågelklubb har genom Per-Olof Bengtsson tillhandahållit uppgifter om 
fågelfaunan i området. 

Hela området ingår i skogsvärdetrakten Västra Vänerns skärgårdsskogar (Länsstyrelsen & 
Skogsstyrelsen 2006). 

Hela området ingår i det särskilt värdefulla vattenområdet Vänern (omr id O 2314). Detta är 
Sveriges största och mest artrika sjö. Ca 300 hotade eller sällsynta arter finns 
representerade.  

5.5. Inventeringsområdet i planer och program 
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 
riksintresse för naturvård, däremot ingår hela inventeringsområdet i Vänerns riksintresse 
för det rörliga friluftslivet och för riksintresset för friluftslivet. 

Vänerstranden har även ett utökat strandskydd om 300 m från strandlinjen, vilket innebär 
att stora delar av inventeringsområdet omfattas av strandskydd. I norra delen av området är 
dock strandskyddet upphävt.  

Vidare ingår inventeringsområdet även som buffertzon inom biosfärområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett biosfärområde har ingen juridiskt skyddad status utan 
är ett av UNESO utsett område där samverkansparterna bl.a. ska verka för att bevara 

biologisk mångfald.  
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Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000, 
naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande.  

De sydöstra delarna berörs av ett invallningsföretag - Marieholms Kungsgårds IF av år 1958 
(Vattenarkivet Länsstyrelsen i Västra Götalands län). En vall skiljer Vänern från 
odlingsmarkerna N om Rödjan. 

Området berörs av ett antal kommunala planer och planeringsunderlag. 

Mariestads båtgård vid Ekudden regleras av en detaljplan från 1972. 

I syfte att tillskapa byggrätter för nya bostäder i sjönära läge har en detaljplan tagits fram för 
Västra Ekudden (norr om kvarteret Havsörnen) (Johansson 2015). Denna berör 
inventeringsområdet i dess östra kant nära bostadsområdet Ekudden. Detaljplanen antogs 
av kommunfullmäktige i Mariestad 2016-06-03, beslutet överklagades och ärendet avgjordes 
i Mark- och miljööverdomstolen 2018-04-17. Domstolen beslutade att upphäva Mariestad 
kommuns beslut om att anta detaljplanen för Västra Ekudden. 

En detaljplan för Sandvikshusen för att uppföra bostadsbebyggelse på båda sidor om 
Lockerudsvägen in mot inventeringsområdet berör till mindre del dess sydöstra hörn 
(Nilsson 2017). 

I syfte att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens 
camping har en detaljplan över campingen och dess omgivningar tagits fram (Johansson 
2016). Planområdet tangerar inventeringsområdet i dess allra nordligaste del. Detaljplanen 
har under början av 2019 varit föremål för granskning och väntas antas innan sommaren 
2019. 

I kommunens senaste översiktsplan föreslås större delen av området disponeras som 
tätortsnära naturmark. I de sydöstra delarna föreslås ny bebyggelse för bostadsändamål – 
Södra Ekudden (Mariestads kommun 2018). Ny bebyggelse för bostadsändamål föreslås 
också vid Bäckatorpen, söder om Bäcken. Delar av området är sedan tidigare utpekat som 
lämpligt för bebyggelseutveckling (Mariestads kommun 2013).  
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Pulkabacken eller sjukhusbacken ligger strax SV om platsen för torpet Kolabacken. Foto Leif 
Andersson.  
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6.	Beskrivningar	av naturvärdesobjekt 

Skog väster om infarten till Ekuddens camping 

Objekt-ID: V om Ekudden 1 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18. 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,4 ha 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog, klibbalsumpskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
Detta är ett smalt skogsområde väster om infarten till campingen. Trädskiktet är blandat 
med tall och ek, båda med förekomst av grova och gamla träd (några skyddsvärda träd). 
Inslag finns av vårtbjörk, asp och sälg. 

I området finns ett par mycket grova lågor av ek och högstubbar av dessa gamla ekar. På en 
av de gamla ekarna fanns utflyghål av skäckig trägnagare Xestobium rufovillosum. 

Skogsbeståndet är ganska glest, uppenbarligen tidigare gallrat, men det tränger upp mycket 
sly av arter som rönn och björk. 

Markfloran är en blandning av skogs- och gräsmarksarter. Så finns här ängskovall, 
flockfibbla, vitsippa, rödsvingel, hundäxing, teveronika och ängskavle. 

Några block finns i området. 

En stig löper genom den östra kanten av området och tar av mot SV längre söderut. 

Lavfloran på ett par gamla aspar är frisk och artrik men inga ovanliga arter noterades. Arter 
som brosklav Ramalina fraxinea, kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum och dagglav 
Physconia distorta noterades. På gamla ekar noterades heller inga ovanliga arter utan 
påväxten dominerades av liten skivlav Amandinea punctata, grön spiklav Calicium viride, grå 
nållav Chaenotheca trichialis, slånlav Evernia prunastri, flarnlav Hypocenomyce scalaris, gul 
mjöllav Chrysothrix candelaris, mjölig brosklav Ramalina farinacea, rosettbrosklav Ramalina 
fastigiata och mjölig porlav Pertusaria albescens,  

Bålgeting noterades i beståndet. På en gammal björk noterades sprängticka Inonotus 
obliquus. 

Omgivningarna utgörs av parkering och väg i norr och öster och en klibbalsumpskog i väster. 
I söder finns en trädklädd betesmark som något når in i detta objekt. 
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Naturvärdesklass: 3, Förekomst av gamla och grova träd av tall och ek och förekomst av 
grov död ved av ek. 

Värdeelement: Gamla träd av ek och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar:  

Andersson, L. 2016: Naturvärdesinventering (NVI) av Ekuddens camping, Mariestads 
kommun. – Pro Natura. 

Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura, Mariestads kommun & 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015. Inventering av skyddsvärda träd i delar av 
Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 

 

Skog av ek och tall söder om Ekuddens camping, naturvärdesobjekt 1. Foto Leif Andersson. 
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Skog S och Ö om Ekuddens båtgård 

Objekt-ID: V om Ekudden 2 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 1,8 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper:  Blandlövskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta område är en tätvuxen lövskog med en stor mängd död ved, ställvis i stora bråtar. 
Området är också rikt på stora block som av allt att döma är resultatet av stora markarbeten 
för något halvsekel sedan – eller mer. 
 
Trädskiktet i de västra delarna domineras av sälg, björk, alm, enstaka tall samt uppslag av 
körsbär, rönn och asp. 
 
I de östra delarna finns en del gamla tallar och ekar. Här finns också en del körsbär, rönn och 
björk. 
 
Fältskiktet är glest med arter som blekbalsamin, stinknäva, nejlikrot, lundgröe, kirskål, 
nässla och enstaka skogsviol. 
 
Ett gryt finns i de västra delarna. 
 
I de östra delarna löper vandringsleden mellan Ekudden och Lockerudsvägen 
 
Naturvärdesklass: 3, naturvärdet motiveras av påtagliga biotopvärden i form av stor mängd 
död ved och block. 

Värdeelement: Block, död ved. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura, Mariestads kommun & 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 
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Stora bråtar av död klenved samt block är typiskt i naturvärdesobjekt 2. Foto Leif Andersson. 

 

Betesmark SÖ om Ekuddens båtgård 

Objekt-ID: V om Ekudden 3 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 2,0 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Ekhage, blandlövhage, öppen betesmark, friskäng, fuktäng av tuvtåtel-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
De södra delarna av området utgörs av en öppen betesmark. Denna har tidigare varit åker 
men har successivt antagit en mer naturlig gräsmark. Längre i norr och på västsidan av 
videsnåret (Naturvärdesobjekt 3) är betesmarken trädklädd. Ek och björk dominerar. En del 
ekar längst i norr är tämligen grova.  
 
Markerna är friska till fuktiga. På grund av områdets historia som åkermark är fältskiktet 
fortfarande fattigt på hävdindikatorer. 
 
I området har gulärla häckat vissa år. 
 
Ett par hällar bildar åkerholmar i de södra delarna. 
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Naturvärdesklass: 4. Området har påtagliga biotopvärden i form av äldre ekar. 

Värdeelement: 

Berghällar, gammal ek. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015. Inventering av skyddsvärda träd i delar av 
Gullspång, Mariestad och Karlsborgs kommuner.  

Lagligt skydd:  

Inom naturvärdeobjektet finns ett dike och en åkerholme som är skyddade av det generella 
biotopskyddet (se bilaga 5). 

 

Öppen betesmark med liten holme med hällar. Videsnår på sumpig mark till vänster i bilden. 
Naturvärdesobjekt 3. Foto Leif Andersson. 
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Videsnår i sänka NÖ om Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 4 

Fältinventeringsdatum: 2018-08-18, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 0,5 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Strandsnår av videtyp. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta område är ett tätt och tämligen högvuxet snår av framför allt gråvide men också av sälg 
och jolster. I kanterna finns en del klibbal.  Beståndet är svårframkomligt. 
 
Marken är fuktig till våt. Fältskiktet är mycket glest och består främst av blåsstarr typiskt för 
sumpkärr. Stora ytor saknar högre vegetation och marken är täckt av förna och blöt humus. 
Dessa ytor är periodvis vattentäckta. Även markmossor saknas i huvudsak. 
 
I området finns stora mängder död ved, både stående i videbuketterna och liggande på 
marken. En del av lågorna ligger i de temporärt vattentäckta ytorna. På den döda veden 
noterades en rad vedsvampar t.ex. klyvporing Schizopora paradoxa, kantarellmussling 
Plicaturopsis crispa, borstticka Trametes hirsuta, zonticka Trametes ochracea, björkticka 
Piptoporus betulinus, fnöskticka Fomes fomentarius, svedticka Bjerkandera adusta, rökticka 
Bjerkandera fumosa, strumpticka Polyporus leptocephalus, tegelticka Daedaleopsis 
confragosa, blek blåticka Postia alni, kuddticka Phellinus punctatus, eldticka Phellinus 
igniarius, raggskinn Stereum hirsutum, styvskinn Stereum rugosum, ekknotterskinn Xylodon 
quercinus, kantöra Hymenochaetopsis tabacina, ockraporing Chaetoporus nitidus, 
kantörsporing Antella niemelaei, kärrvaxskinn Phlebia subochracea, videticka Antrodia 
macra, rostticka Phellinus ferruginosus och piggplätt Basidioradulum radula. 
 
Under ett vinterbesök 2019 noterades argusöga Merismodes anomala, vinterskivling 
Flammulina velutipes, stinkmussling Phyllotopsis nidulans, videporing Niemelaea consobrina 
var. balaenae och hartsporing Ceriporiopsis resinascens. 
 
Här noterades också en del vedlevande mossor på klenveden som vedblekmossa Lophocolea 
heterophylla, sammetsgräsmossa Brachytheciastrum velutinum och franstrådmossa 
Cephalozia connivens. 
 
På stammarna av viden och sälgar noterades epifyter som späd krypmossa Amblystegium 
serpens, cypressfläta Hypnum cupressiforme, kornblekmossa Lophocolea minor, dagglav 
Physconia distorta, Bacidina arnoldiana, Bacidia arceutina, allav Lecanora carpinea, 
skrynkellav Parmelia sulcata, slånlav Evernia prunastri, mjölig brosklav Ramalina farinacea 
och finlav Physcia tenella. De flesta av dessa är vanliga arter, men några är mer sällan 
påträffade. Sammantaget är epifytfloran tämligen artrik. 
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Naturvärdesklass: 2, området har påtagliga biotopvärden genom gott om död ved i olika 
mikromiljöer och vattenytor med stora vattenståndsfluktuationer. Området har påtagliga 
artvärden genom förekomst av flera naturvårdsarter och någon rödlistad art samt hög 
artrikedom. 

Värdeelement: 

Klenved av framför allt vide och sälg (rikligt) 

Vått liggande klenved 

Temporärt vattentäckta ytor utan högre vegetation 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Videticka Antrodia macra (NT) 
Rostticka Phellinus ferruginosus (S) 
Kärrvaxskinn Phlebia subochracea (sällsynt art, Larsson 2018) 
Kantarellmussling Plicaturopsis crispa (S) 
 
Artrikedom: Området har hög artrikedom av främst vedsvamp. 

Tidigare inventeringar: 

Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura, Mariestads kommun & 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 

 

Videsnår med stor mängd klenved. Mycket svårframkomligt område. Naturvärdesobjekt 4. Foto 
Leif Andersson. 
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Sandstrand vid Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 5 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,1 ha 

Naturtyp: Limnisk strand. 

Biotoper: Sandstrand. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Området är en liten sandstrand nedanför stället Bäcken. Stranden rensas årligen på 
ilandfluten makrofytvegetation som bildar ganska mäktiga driftvallar. Det rensade 
materialet har lagts framför allt i sydkanten av stranden. 
 
På stranden finns en rad typiska strandarter som strandskräppa, strandfräne, dvärgmåra, 
bitterpilört, strandklo, rosenpilört, nålsäv, sumpnoppa, knappsäv och dyveronika. På 
driftvallarna finns arter som äkta förgätmigej, snårvinda, nickskära, tiggarranunkel och 
fettistel. 
 
I kanterna finns bladvass. Mot land vidtar café Bäckens tomt. Här finns bl.a. upplagsplats för 
kanoter. 
 
Området används för bad och här finns en brygga. 
 
Naturvärdesklass: 3, välutvecklad flora på sandstranden och välutvecklade driftvallar 
motiverar naturvärdet. 

Värdeelement: 

Driftvall av vass, sandblottor. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Området har en artrik flora typisk för sandstränder och driftränder vid Vänern. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 
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Sandstrand nedom Bäcken med välutvecklade driftränder. Naturvärdesobjekt 5. Foto Leif 
Andersson. 

 

Strandskräppa, en typisk havstrandsväxt som också finns vid Vänerns stränder, växer stranden 
nedanför Bäcken. Foto Leif Andersson. 
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Gårdsmiljö vid Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 6 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,7 ha 

Naturtyp: Park och trädgård. 

Biotoper: Tomtmark. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av tomten och intilliggande minigolfanläggning vid Bäcken. Här bedrivs 
sommarcafé. 
 
På tomten finns en del äldre träd av tall, ek, oxel och lönn. 
 
Stare brukar sjunga från träden vid caféet. 
 
Naturvärdesklass: 4, vissa biotopvärden genom förekomst av äldre träd. 

Värdeelement: 

Äldre träd av tall. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Stare Sturnus vulgaris (VU) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura, Mariestads kommun & 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 
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Gårdmiljö vid sommarcaféet Bäcken. Naturvärdesobjekt 6. Foto Leif Andersson. 

 

Kulle med fornlämning vid infarten till Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 7 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18, 2018-10-22 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,4 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Torräng av fårsvingel-typ, torräng av ängshavre-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av en liten kulle med fornlämningar i form av rösen och resta stenar. Kullen 
är glest täckt av ek och björk, samt enstaka körsbär, tall och rönn. 
 
Enstaka buskar finns, främst nyponbuskar samt en del hallon. 
 
Fältskiktet utgörs av torräng som i stora delar är av ängshavre-typ. I magrare delar är 
torrängen av fårsvingel-typ. 
 
Här finns en rad hävdgynnade arter, särskilt i de sydöstra delarna, nära vägskälet vid 
infarten till café Bäcken. Här finns också ett par rödlistade kärlväxter. Utöver 
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naturvårdsarterna så noterades åkervädd, gulmåra, röllika, flockfibbla, harklöver, gullklöver, 
teveronika, smalbladigt ängsgröe, svartkämpar, fårsvingel, gullris och gråfibbla. 
 
Området är ohävdat och en del kvävegynnade arter har börjat ta plats som hundäxing och 
hundkäx. 
 
På södra och västra delen av kullen finns en stenmur. På denna växer stensöta, kaukasisk 
fetknopp och stenbräken. 
 
Bålgeting noterades och arten observeras ofta i Ekuddenområdet, här finns i landskapet 
ihåliga ekar lämpliga för bon. 
 
Naturvärdesklass: 2, området har höga artvärden genom ett par rödlistade arter varav 
någon hotad och en lång rad naturvårdsarter. Området har påtagliga biotopvärden i form av 
rösen och stenmurar som ger biotopvariation. 

Värdeelement: 

Stenmurar, rösen, block. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 
Ängshavre Avenula pratensis (ÄoH) 
Ljung Calluna vulgaris (ÄoH) 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH) 
Vårarv Cerastium semidecandrum (ÄoH) 
Äkta johannesört Hypericum perforatum (ÄoH) 
Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) 
Flentimotej Phleum phleoides (ÄoH) 
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH) 
Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris (VU) 

Backglim Silene nutans (ÄoH) 

Backtimjan Thymus serpyllum (NT) 

Tjärblomster Viscaria vulgaris (ÄoH) 

 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd:  

Inom naturvärdeobjektet finns en stenmur som är skyddad av det generella biotopskyddet 
(se bilaga 5). 

Områdets fasta fornlämningar omfattas också av skydd enligt lagen om fornminnen. 
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Torrbacke med fornlämningar vid infarten till Bäcken. Naturvärdesobjekt 7. Foto Leif 
Andersson. 

 

Åkerholme vid infarten till Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 8 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18, 2018-10-22. 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,1 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Torräng av fårsvingel-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är en åkerholme söder om infarten till Bäcken. Området är glest täckt med träd som 
sälg, rönn och björk. 
 
Området är ohävdat och har mestadels en tät gräsfilt. I området finns trots detta en del 
hävdgynnade torrängsväxter. På grund av ohävden spelar kvävegynnade arter en stor roll 
och hundäxing förekommer rikligt, men också hallon. En del sly håller på att komma upp. 
Utöver nedan listade naturvårdsarter finns t.ex. åkervädd. 
 
Ett mindre röse finns i den västra delen. 
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Naturvärdesklass: 4, området har vissa artvärden genom förekomst av några 
naturvårdsarter. 

Värdeelement: 

Odlingsröse, block 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Ängshavre Avenula pratensis (ÄoH) 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH) 
Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) 
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH) 
Tjärblomster Viscaria vulgaris (ÄoH) 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd:  

Hela naturvärdeobjektet utgörs av en åkerholme som är skyddad av det generella 
biotopskyddet. På åkerholmen finns ett odlingsröse som även det omfattas av samma skydd 
(se bilaga 5). 

 

 

Åkerholme söder om infarten till Bäcken. Naturvärdesobjekt 8. Foto Leif Andersson. 
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Vassar i SÖ delen av Bäckaviken 

Objekt-ID: V om Ekudden 9 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 1,6, ha 

Naturtyp: Limnisk strand. 

Biotoper: Högvass av tät bladvasstyp, strandsnår av vide-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Området utgörs av ett avgränsat område av bladvassar mellan småbåtshamen vid 
bostadsområdet Ekudden och Bäcken. 
 
Större delen av objektet utgörs av bladvassar. I de inre delarna, närmast fastmarken, finns 
strandsnår av vide. 
 
Området har viss betydelse för kungsfiskare som ibland fiskar i området. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har vissa biotopvärden som bladvassområde och naturlig 
strand mot Vänern, området har vissa artvärden i form av förekomst av kungsfiskare. 

Värdeelement: Inga noteringar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Kungsfiskare Alcedo atthis (VU) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 
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Bakom den lilla båthamnen vid Ekudden finns ett område med bladvass och videsnår. 
Naturvärdesobjekt 9. Foto Leif Andersson. 

 

Strandskog S om Bäcken 

Objekt-ID: V om Ekudden 10 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 1,4 ha 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Klibbalstrandskog, strandsnår av vide-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta område är en strandskog av klibbal. Träden är ofta uppkomna som stubbskott. I 
kanterna finns inslag av sälg, lönn, asp, björk och någon ek. Främst i kanterna finns uppslag 
av rönn. I buskskiktet finns druvfläder och röda vinbär. 
 
Fältskiktet är högvuxet och det finns gott om nässla, blekbalsamin och hallon. 
 
Näktergal hörs vissa år sjunga i skogen och angränsande strandsnår. 
 
Vandringsleden mellan Ekudden och Lockerudsvägen går genom området i den östra kanten. 
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Naturvärdesklass: 4, vissa biotopvärden genom förekomst av äldre klibbal med hål. 

Värdeelement: 

Hålträd av klibbal. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Finsberg, M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. – Pro Natura, Mariestads kommun & 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 

 

Klibbalstrandskog söder om Bäcken. Naturvärdesobjekt 10. Foto Leif Andersson. 

 

Strandängar och vassar mellan Bengts holme och Ekudden 

Objekt-ID: V om Ekudden 11 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-10-22, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 23,5 ha 
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Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper:  Fuktäng av högstarr-typ, fuktäng av högstarr-typ - kärrkavle-variant, fuktäng av 
tuvtåtel-typ, fuktäng av tuvtåtel-typ - veketåg-knapptåg-variant, fuktäng av gräs-lågstarr-typ, 
högvass av tät bladvass-typ, storbladig flytbladsvegetation. 

Natura 2000 naturtyper: 3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate. eller dybladsvegetation, 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr. 

Beskrivning 
Detta naturvärdesobjekt är ett mycket stort område med betade stränder. De yttre delarna 
utgörs av stora bladvassbälten och de inre delarna utgörs av olika fuktängar. 
 
Området gränsar i de yttre delarna till Vänern med ställvis dyiga stränder och i vattnet finns 
flytbladsvegetation. Ovanför strandmiljön finns huvudsakligen betesmarker men också 
skogsmarker. Skogsmarkerna ingår i huvudsak i betesmarkerna men är mindre präglade av 
betet. 
 
Större delen av strandängen är välbetad. I de torrare delarna finns vackra fuktängar, ofta 
med stark tuvighet. Tuvigheten har gett upphov till stor variation i mikromiljöer med 
blottade jordytor mellan tuvorna, tuvkanter och tuvor. 
 
Högstarrängarna längre ut och framför allt den täta bladvassen är mindre eller knappast alls 
påverkade av betet. 
 
De vidsträckta bladvassarna är av eutrof typ med gott om andra växter inne i vassarna. Inne i 
vassarna finns t.ex. sjöfräken, vattenmärke, sprängört, vattenblink, vattenstäkra, 
vattenskräppa, sjöranunkel, stor igelknopp, bredkaveldun, kärrbräken och besksöta. 
 
Högstarrängarna domineras av bunkestarr och vasstarr med inslag av plattstarr. 
 
Den artrikaste miljön utgör gräslågstarrängarna. Här finns en lång rad hävdgynnade arter 
men också strandarter och pionjärarter på blottad jord. Exempel på arter i 
gräslågstarrängarna är, äkta förgätmigej, sumpförgätmigej, frossört, kråkklöver, strandklo, 
ryltåg, vattenmåra, åkermynta, kärrviol, mossviol, ängsbräsma, revsmörblomma, dyveronika, 
löktåg, kärrspira, kärrsilja, blodrot, kärrdunört, knutarv, hirsstarr, knapptåg, veketåg, 
blåtåtel, brunört, vitklöver, topplösa, vattenpilört, kabbeleka, sengröe, knölsyska, dyblad, 
nickskära, stjärnstarr och trådtåg. 
 
Överlag kännetecknas även denna gräslågstarräng av hög näringsrikedom, eutfrofa 
förhållanden. Här finns vissa arter som hör hemma i rikkärr. Bland kärrväxter kan nämnas 
tagelsäv men i området är också funna ett antal mossor hemmahörande i rikkärren (Sögaard 
2013). Men ingen del av naturvärdesobjektet bör klassificeras som rikkärr. Vänerns 
vattenregim medför att vegetationens sammansättning i både fält- och bottenskikt avviker 
från rikkärr. 
 
En viktig biotop är de exponerade ytor på lerjorden som främst uppkommit genom 
betesdjurens tramp men också finns på den vall som lagts upp bredvid dagvattenkanalen i de 
norra delarna. 
På blöta ytor mellan tuvorna finns arter som gräsnate, dybläddra, dvärgigelknopp, 
vattenstjärna Ricciocarpos natans, tiggarranunkel och strandranunkel. 
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I dessa strandängar påträffas också Vänerspecialitéer som strandviol, strandbräsma och 
rosenpilört. 
 
I anslutning till de hårt betade strandängarna finns spridda hällar och torra partier. Här kan 
arter som gråfibbla, jungfrulin och ljung påträffas. 
 
Invid fastmarken finns ställvis en del träd och buskar – främst klibbal, bindvide och gråvide. 
 
Under perioder med högre vattenstånd i Vänern bildar de yttre fuktängarna mot 
bladvassarna en välutvecklad blå bård. 
 
I den nordöstra delen finns en grävd kanal för att underlätta utflödet av dagvatten som leds 
hit. På västra delen av kanalen finns en vall av lera med en ganska märklig vegetation. På 
vallen finns en rad lågvuxna pionjärmossor. Samt kärlväxter som strandskräppa, 
strandranunkel, tiggarranunkel, strandpilört, nålsäv, hönsarv, majveronika och kanadabinka.  
 
I kanten av kanalen finns blomvass, pilblad, svalting och stor igelknopp. Kanalen fortsätter in 
i skogen i naturvärdesobjekt nr 12. 
 
I starrängarna nära dagvattenkanalen påträffades sumpslöjskivling Hypholoma subericaceum 
som är en svamp som växer på strandängar och med få fynd i landet. 
 
I området finns en mycket rik fågelfauna hörande till stränder och vassar. En rad arter 
häckar eller bedöms häcka i vassarna, varav flera rödlistade. Sävsparv, rörsångare, 
trastsångare, skäggmes, rördrom, brunkärrhök, vattenrall är exempel på dessa. I de norra 
delarna finns en skrattmåskoloni där också några par fisktärna brukar häcka. Vid vattnet 
häckar flera par skäggdopping, sothöna och här ses regelbundet snatterand och brunand. 
 
De fuktiga och våta stränderna är också mycket nyttjade områden för flyttande 
våtmarksfåglar som brushane, grönbena, gluttsnäppa och tofsvipa, den senare också troligen 
häckfågel.  
 
I området häckar också kungsfiskare. 
 
Strandängarna är också viktiga födosöksområden för rovfåglar, häger, svalor, tornseglare, 
måsar och tärnor. Området drar till sig ovanliga arter som ägretthäger och den isländska 
rasen av rödspov som setts vistas i området. Svarttärna och skräntärna har också setts 
födosöka i området. 
 
Naturvärdesklass: 1, området har mycket högt artvärde genom förekomst av en rad 
rödlistade fåglar och kärlväxter. Även av andra organismgrupper finns sällsynta och ovanliga 
arter. Biotopvärdet är mycket högt genom god hävd, välutvecklad tuvstruktur, förekomst av 
hällar och block i markerna, välutvecklad blå bård samt genom sin storlek. 

Värdeelement: 

Jordblottor, tuvor, hällar, block, lerbrink, vattenytor,  

Värdestrukturer: Inga noteringar. 
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Naturvårdsarter:  

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus (NT) (Artportalen) 
Kungsfiskare Alcedo atthis (VU) (Artportalen) 

Tornseglare Apus apus (VU) (Artportalen) 

Rördrom Botaurus stellaris (NT) (Artportalen) 

Brushane Calidris pugnax (VU) (Artportalen) 

Svarttärna Chlidonias niger (VU) (Artportalen) 

Blå kärrhök Circus cyaneus (NT) (Artportalen) 

Sävsparv Emberiza schoeniclus (VU) 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus (NT) (Artportalen) 
Lärkfalk Falco subbuteo (Artportalen) 
Havsörn Haliaeetus albicilla (NT) (Artportalen) 
Skräntärna Hydroprogne caspia (NT) (Artportalen) 
Gråtrut Larus argentatus (VU) (Artportalen) 

Skäggmes Panurus biarmicus (NT) (Artportalen) 
Backsvala Riparia riparia (NT) (Artportalen) 
 
Ljung Calluna vulgaris (ÄoH) 
Strandbräsma Cardamine parviflora (EN) 
Ängsbräsma Cardamine pratensis (ÄoH) 
Stjärnstarr Carex echinata (T) 
Rödklint Centaurea jacea (ÄoH) (Artportalen) 
Sjöfräken Equisetum fluviatile (T) 
Ögontröst Euphrasia stricta (ÄoH) (Sögard 2013) 
Sumpmåra Galium uliginosum (ÄoH) (Sögaard 2013) 
Käringtand Lotus corniculatus (T) (Sögard 2013) 
Gökblomster Lychnis flos-cuculi (ÄoH) (Artportalen) 
Kärrspira Pedicularis palustris (T) 
Jungfrulin Polygala vulgaris (ÄoH) 
Ängsskallra Rhinanthus minor (ÄoH) (Artportalen) 
Knutarv Sagina nodosa (T) 
Pilblad Sagittaria sagittifolia (NT) 
Strandviol Viola stagnina (NT) 
 
Fetbålmossa Aneura pinguis (T) (Söögard 2013) 
Kärrmörkia Moerckia hibernica (T) (Söögard 2013) 
Muddermossa Physcomitriella patens (NT) (Söögard 2013) 
Korvskorpionmossa Scorpidium revolvens (T) (Söögard 2013) 
Röd skorpionmossa Scorpidium scorpioides (T) (Söögard 2013) 
 
Artrikedom:  Området har hög artrikedom avseende en rad organismgrupper som fåglar, 
kärlväxter och mossor. 
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Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

Merparten av naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. 

 

 

Vidsträckta tuviga fuktängar med bladvass i bakgrunden. Längst bort Bengts holme. 
Naturvärdesobjekt 11. Foto Leif Andersson. 
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Fuktängar som kantas av flacka berghällar. Naturvärdesobjekt 11. Foto Leif Andersson. 

 

Vänern vid lågvatten i de yttre delarna av naturvärdesobjekt 11. Foto Leif Andersson. 
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Bladvassområden V om dagvattenkanalen. Naturvärdesobjekt 11. Leif Andersson. 

 

Dagvattenkanalen som leder från Kolabacken ut till Vänern. Naturvärdesobjekt 11. Foto Leif 
Andersson. 
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Sumpslöjskivling Hypholoma subericaceum noterades i fuktängarna i naturvärdesobjekt 11. 
Foto Leif Andersson. 
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Skog V om Ekudden 

Objekt-ID: V om Ekudden 12 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 2,5 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Klibbalstrandskog, blandskog, blandlövsskog 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Området utgörs av en strandskog eller strandnära skog VSV om villaområdet Ekudden. De 
norra delarna är gallrade till en gles skog av tall, ek och någon rönn och björk. Närmast 
stranden finns en del klibbal. Mellan träden finns ett tätt uppslag av framför allt ek. Denna 
skog är belägen på frisk till torr mark. I fältskiktet är artfattigt med arter som örnbräken, 
kruståtel, ängskovall och hundäxing.  
 
I de södra delarna är skogen en mer typisk strandskog och här dominerar klibbal. I de övre 
delarna finns här en ganska tät lövblandskog på fastmark. 
 
I östra kanten finns leden mellan Ekudden och Lockerudsvägen samt vändplaner hörande till 
villaområdet. En del av aktiviteterna i villaområdeet har påverkat området, t.ex. genom 
utkast av trädgårdsavfall. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har vissa naturvärden genom förekomst av gamla träd i 
strandzonen 

Värdeelement: 

Gamla klibbal. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Sögaard, P. 2014: Naturvärdesinventering kvarteret Havsörnen, Mariestad. Inventering av 
biologisk mångfald sommaren 2014. 

Lagligt skydd: Skydd saknas. 
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Gallrad skog av främst tall och björk väster om villaområdet Ekudden. Naturvärdesobjekt 12. 
Foto Leif Andersson. 

 

Barrskog NV om Kolabacken 

Objekt-ID: V om Ekudden 13 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 1,9 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Tallskog, blandskog. 

Natura 2000 naturtyper:  

Beskrivning 
Detta område täcks till största delen av tallskog. Beståndet är typiskt tvåskiktat. En 
generation består av mycket gammal tall, uppskattningsvis upp emot 200 år. Dominerande 
är dock en generation av tall som är maximalt hälften så gammal. Denna generation har gett 
upphov till en mycket stor mängd död ved, särskilt i de norra delarna. Även av de riktigt 
gamla grova tallarna finns någon enstaka låga. I beståndet finns också en del lövträd, främst 
asp, sälg, rönn och björk. Även av dessa lövträd finns en hel del lågor. Någon enstaka gran 
finns i beståndet. 
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Fältskiktet är ganska arfattigt och med låg slutenhet. Det domineras av kruståtel och blåbär. 
Markerna är i huvudsak friska men i anslutning till hällar i norr finns torr mark. Området 
ingår i det betade området men området är inte särskilt präglat av betet. 
 
På tallågor noterades en ganska artrik funga av vedsvampar som citronticka Antrodia xantha, 
klibbticka Fomitopsis pinicola, violtagging Trichaptum fuscoviolaceum, sotticka Ischnoderma 
benzoinum, gärdselticka Skeletocutis biguttulata och gulskinn Gloiothele citrina. På tall och 
tallved noterades den rödlistade arten hängticka Postia ceriflua och i området har tallticka 
Phellinus pini noterats. 
 
På den döda lövveden finns arter som tegelticka Daedalopsis confragosa (på sälgved), 
platticka Ganoderma applanatum (aspved), nätticka Ceriporia reticulata (aspved), sälgticka 
Phellinus conchatus (sälgved), fnöskticka Fomes fomentarius (björkved), björkticka 
Piptoporus betulinus (björkved), kantarellmussling Plicaturopsis crispa (sälgved), tätskinn 
Peniophora incarnata och stinkmussling Phyllotopsis nidulans. 
 
Påväxten av epifyter på tallarna var utan ovanliga inslag. På en av de gamla tallarna 
noterades dock laven småsporig rönnlav Buellia schaereri som är förhållandevis sällan 
påträffad. En intressant lav av släktet Chaenotheca noterades på svampen violtagging 
Trichaptum fuscoviolaceum. 
 
Området är en bra häckningsbiotop för lärkfalk. 
 
Naturvärdesklass: 2. Området har påtagligt artvärde genom förekomst av ett par rödlistade 
arter varav en hotklassad. Området har höga biotopvärden genom mycket stor förekomst av 
död ved och gammal tall. 

Värdeelement: 

Grov låga av tall, lågor av tall (rikligt), lågor av diverse lövträd (rikligt), hällar, gammeltall, 
rotvältor, block. 

Värdestrukturer: 

Beståndet är tvåskiktat. 

Naturvårdsarter:  

Lärkfalk Falco subbuteo (Artportalen) 
 
Tallticka Phellinus pini (NT) (Artportalen) 
Kantarellmussling Plicaturopsis crispa (S) 
Hängticka Postia ceriflua (VU) 

 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Nyckelbiotopsinventeringen. 



 

46 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

Naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. 

 

 

Tallskog med gott om död ved. Naturvärdesobjekt 13. Foto Leif Andersson. 

 

Strandskogar vid Kolabacken 

Objekt-ID: V om Ekudden 14 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-10-22, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 4,1 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Klibbalstranskog, tallskog, triviallövskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 
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Beskrivning 
Detta område ingår i betesfållan. Men det är mindre påverkat av betet. Naturvärdena är 
också helt knutna till trädskiktet. 
 
I de västra delarna finns ett par grupper med mycket gamla tallar. Här finns några mycket 
grova lågor av tall. På död ved av tall noterades en ganska artrik vedlevande lavflora. Här 
noterades arter som vedknotterlav Trapeliopsis flexuosa, knotterlav Trapeliopsis granulosa, 
svart spiklav Calicium glaucellum, skrynkellav Parmelia sulcata, vedlav Parmeliopsis 
hyperopta, torvskivlav Placynthiella uliginosa, svart dynlav Micarea denigrata, tunn örnlav 
Ochrolechia microstictoides, blåslav Hypogymnia physodes, trattlav Cladonia pyxidata, mager 
bägarlav Cladonia macilenta och fingerlav Cladonia digitata.  
 
På lågor av tall noterades vedsvampar som skörporing Oligoporus rennyi, rotticka 
Heterobasidion annosum, gärdselticka Skeletocutis biguttulata, klibbticka Fomitopsis pinicola, 
gråporing Cinereomyces lindbladii och sotticka Ischnoderma benzoinum. 
 
På en gammeltall noterades tallticka Phellinus pini. 
 
De östra delarna utgörs av en bitvis ganska gammal och orörd klibbalstrandskog. Här finns 
en del död ved av klibbal. 
 
De södra delarna av detta naturvärdesobjekt utgörs av sluttningarna till pulkabacken där det 
finns en lövskog med större trädslagsblandning. Lövskogen är av betydelse t.ex. för mindre 
hackspett. Området är en bra häckningsbiotop för lärkfalk. 
 
Naturvärdesklass: 3. Området har vissa artvärden genom förekomst av ett par rödlistade 
arter. Området har vissa biotopvärden genom förekomst av gammal tall och grova lågor av 
tall. 

Värdeelement: 

Grov låga av tall, högstubbe av tall, gammeltall, hällar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Mindre hackspett Dendrocopos minor (NT) (Artportalen) 
 
Rankstarr Carex elongata (S) 
 
Tallticka Phellinus pini (NT) 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Nyckelbiotopsinventeringen. 
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Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

Stora delar av naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. 

 

 

I de västra delarna av naturvärdesobjekt 14 finns gammal tall och grov död ved av tall. Foto 
Leif Andersson. 
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Andra delar av naturvärdesobjekt 14 utgörs av ung skog av klibbal. Foto Leif Andersson. 

 

Hagmarker SV om Ekudden 

Objekt-ID: V om Ekudden 15 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-10-22, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 7,8 ha 

Naturtyp: Äng och hagmark. 

Biotoper:  Rished av ljung-typ, rished av blåbär-ljung-typ, rödvenäng, fuktäng av tuvtåtel-
typ, fuktäng av gräs-lågstarr-typ, sumpkärr. 

Natura 2000 naturtyper:  

Beskrivning 
Området är mestadels en glest trädklädd hagmark. Några partier med tätare trädskikt finns i 
sydväst och sydöst. Träden här mestadels högväxta och hela området var för en tid sedan en 
mera sluten skog. Denna har sedan gallrats ur kraftigt och fått det nuvarande utseendet. Kvar 
efter gallringen finns en mängd stubbar, främst granstubbar. 
 
Trädskiktet domineras av tall och björk, bådevårtbjörk och glasbjörk. Av andra trädslag 
märks ek, klibbal och rönn. 
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I området håller lövsly på att växa upp över stora områden. Även granuppslaget är ställvis 
påtagligt. Föryngring av tall finns också men i mindre utsträckning. Bland buskarna märks 
viden, brakved och någon enstaka enbuske. 
 
Fältskiktet domineras av ristyper, hedmarker och är ganska fattigt på gräsmarksväxter men 
här finns desto mer skogsväxter. Arter som kruståtel, blåbär, lingon, vårfryle, skogsbräken, 
harsyra och hallon. 
 
Fältskiktet är artrikare i fuktiga marker och här finns artrik fuktängsvegetation med knägräs, 
veketåg, knapptåg, brunven, nysört, videört, harstarr, kärrtistel, kärrsilja, älggräs, 
humleblomster, grenrör, tuvtåtel, kärrgröe och majbräken. 
 
På friska och torra marker finns arter som hagfibbla, gråfibbla, bergsyra, fårsvingel och 
röllika. 
 
En del våta, trampstörda sumphålor finns mot det stora diket i söder. Här finns mannagräs, 
höstlånke, strandklo, gul svärdslilja, ältranunkel och kärrskedmossa Calliergon cordifolium. 
 
Ett stort dike finns i de södra delarna och skär genom hela området ut till vassarna. 
 
Intressant är att vildkaprifol finns här och var i betet. 
 
Örnbräken är ett negativt inslag som är starkt utbredd i betesmarken. 
 
I sydväst finns kulle med berg i dagen och block. Här är trädskiktet tätare. Mycket ek och tall. 
Någon enstaka oxel. I norr i sänkan finns klibbal, som kommit upp som stubbskott – rosetter.  
Skogen ganska ung – 60-70 år. En grupp med äldre tall finns i de västra delarna.  
 
I denna del finns gamla stubbar av ek, hårda men ändå murkna.  
 
I de tätare trädklädda delarna är fältskiktet mer magert. 
 
I området finns en del död ved, i den tätare delen i SV finns en mycket grov tallåga. Ett röse 
och en gammal nedrasad stenmur finns också i denna del. Berghällar är spridda i området, 
mest längst i söder och i de norra delarna mot strandängarna. 
 
Det finns spår efter en gammal kraftledning mellan Mariestad och Gummerstad – 
Lindholmens vattenverk. 
 
Särskilt de öppna delarna är hårt betade av nötkreatur. Djurens tramp har skapat ganska 
gott om jordblottor. 
 
I området finns hagmarksfåglar som gulsparv och törnskata. 
 
Naturvärdesklass: 3 

Värdeelement: 

Små vattenhålor, dike, jordblottor, berghällar, block, grova lågor, gamla stubbar.  

Värdestrukturer: Inga noteringar. 
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Naturvårdsarter:  

Hussvala Delichon urbicum (VU) (Artportalen) 

Spillkråka Dryocopus martius (NT) Artporalen 
Gulsparv Emberiza citrinella (VU) (Artportalen) 

Bivråk Pernis apivorus (NT) (Artportalen) 

Gröngöling Picus viridis (NT) (Artportalen) 

Stare Sturnus vulgaris (VU) (Artportalen) 

 

Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH) (Artportalen) 

Hirsstarr Carex panicea (ÄoH) 

Pillerstarr Carex pilulifera (T) 

Knägräs Danthonia decumbens (ÄoH) 

Backnejlika Dianthus deltoides (ÄoH) (Artportalen) 

Prästkrage Leucanthemum vulgare (ÄoH) (Artportalen) 

Stagg Nardus stricta (ÄoH) 
Vanlig nattviol Platanthera bifolia (ÄoH) (Artportalen) 
Blodrot Potentilla pilulifera (T) 
 
Grovticka Phaeolus schweinitzii (S) 
 
Artrikedom:  

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

Merparten av naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. I sydvästra delen av 
området finns även ett dike, ett odlingsröse och en låg stenmur. Dessa omfattas av det 
generella biotopskyddet (se bilaga 5). 
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Hagmark som skapats genom kraftig gallring av tidigare mer sluten skog. Naturvärdesobjekt 
15. Foto Leif Andersson. 

 

Sly och uppkommande barrträd förekommer ställvis rikligt i de norra delarna av 
naturvärdesobjekt 15. Foto Leif Andersson. 
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Markerna i de sydvästra delarna av naturvärdesobjekt 15 är mer slutna. Foto Leif Andersson. 

 

Kullar med barrskog N om Marieäng 

Objekt-ID: V om Ekudden 16 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-10-22, 2018-10-23 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Rolf-Göran Carlsson, Pro Natura. 

Areal: 0,8 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Tallskog, klibbalstrandskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Gammal tall uppskattningsvis 150-170 år, något träd upp emot 200 år, är viktiga inslag i 
dessa barrdominerade dungar. Här finns också någon enstaka senvuxen gran.  
En del lövinslag finns, särskilt i de lägre delarna mellan de båda kullarna. Här finns klibbal 
men också björk och ek. Asp finns på några platser. 
 
I området sker en viss föryngring av gran.  
 
På de gamla tallarna finns en epifytflora av vanliga fattigbarksarter som klilav Imshaugia 
aleurites, stocklav Parmeliopsis ambigua, rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea, manlav 
Bryoria fuscescens, blåslav Hypogymnia physodes, men också några lite mer krävande arter 
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som liten spiklav Calicium parvum, tunn flarnlav Xylopsora friesii och grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea.  
 
I området finns en del medelgrova lågor av såväl barrträd som lövträd. Av tall finns någon 
mycket grov låga 
 
Området ingår i det stora område som betas men betet har liten påverkan på markfloran. I 
kanten av hällarna noterades ärenpris. Örnbräken finns också här som negativt inslag. 
 
Tallkremla Russula cessans noterades bland marksvamparna, som var fåtaliga på grund av 
den torra väderleken 2018. 
 
På död ved påträffades en del vedsvampar som violtagging Trichaptum fuscoviolaceum, 
alticka Inonotus radiatus, stor sotdyna Camarops polysperma, klyvporing Schizopora 
paradoxa och knölticka Antrodia serialis. Under en grov tall noterades grovticka Phaeolus 
schweinitzii. 
 
På undersidan av ett block noterades vacker påväxt av citrongul skivlav Psilolechia lucida. 
 
Området är en bra häckningsbiotop för lärkfalk. 
 
Hällar finns i området i form av vackert utbildade rundhällar. 
 
Naturvärdesklass: 3, Området har vissa biotopvärden i form av gammal tall, grov död ved 
och rundhällar. Området har också vissa artvärden genom någon rödlistad art och några 
andra naturvårdsarter. 

Värdeelement: 

Gammeltall, berghäll, block, grova tallågor. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) 
 
Liten spiklav Calicium parvum (S) 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea (S) 
 
Stor sotdyna Camarops polysperma (NT) 
Grovticka Phaeolus schweinitzii (S) 
 
Artrikedom:  

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 
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Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd.  

 

 

Kulle med gamla tallar i naturvärdesobjekt 16. Foto Leif Andersson. 

 

Bengts holme 

Objekt-ID: V om Ekudden 17 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,9 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Blandskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Lövskog inne i bladvassarna. Trädskiktet domineras av björk i varierande åldrar. I mitten av 
holmen finns tall. I kanterna finns videsnår. 
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Naturvärdesklass: 3 

Preliminär bedömning, bedömning på avstånd. 

Värdeelement: Inga noteringar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Lagligt skydd: 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd.  

 

Liten holme Ö om Bengts holme 

Objekt-ID: V om Ekudden 18 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,2 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Triviallövskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
En liten holme i bladvassarna med lövskog. Trädskiktet domineras av ung björk med någon 
enstaka tall. 
 
Naturvärdesklass: 4 

Preliminär bedömning, bedömning på avstånd. 

Värdeelement: Inga noteringar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 
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Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Lagligt skydd: 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd.  

 

 

I bakgrunden Bengts holme (naturvärdesobjekt 17) och en liten holme öster därom 
(naturvärdesobjekt 18). I förgrunden vassar och högstarrängar i naturvärdesobjekt 11. Foto 
Leif Andersson. 

 

Uppsamlingsdike vid invallningen N om Rödjan 

Objekt-ID: V om Ekudden 19 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-10-22 

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,1 ha 

Naturtyp: Småvatten. 
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Biotoper: Sumpkärr, storbladig flytbladsvegetation, sumpkärr av bredkaveldun-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Denna långsträckta vattensamling fungerar som ett uppsamlingsvatten för den invallning 
som finns mellan två lite högra områden. Vatten pumpas upp genom en pumpstation till 
Vänern. 
 
Området förefaller vara konstant vattenfyllt, även under det torra året 2018. 
 
I området finns högvuxen heliofytvegetation av bladvass, bredkaveldun, jättegröe, med 
inslag av svalting, vattenskräppa och mannagräs. I vattnet simmar vanlig andmat, 
korsandmat samt flytbladsväxter som gäddnate. I kanterna noterades gåsört, 
revsmörblomma, sengröe, bitterpilört och vänerspecialitéen strandviol. 
 
Några videbuskar står i vattensamlingens kanter. 
 
Vattensamlingen bör vara av värde för groddjur. 
 
Naturvärdesklass: 3, området har vissa biotopvärden genom blottad jord och 
tillhandahållande av vattenmiljöer i jordbrukslandskapet. Området har vissa artvärden 
genom förekomst av rödlistad art. 

Värdeelement: 

Jordblottor, vatten i jordbrukslandskap 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Strandviol Viola stagnina (NT) 
 
Artrikedom:  Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar:  

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Lagligt skydd: 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd samt skydd som småvatten 
genom det generella biotopskyddet.  
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Uppsamlingsdike för invallningen i de sydvästra delarna av inventeringsområde. 
Naturvärdesobjekt 19. Foto Leif Andersson. 

 

Strandskog N om invallningen vid Rödjan 

Objekt-ID: V om Ekudden 20 

Fältinventeringsdatum:  

Inventerare: Leif Andersson, Ola Hammarström, Pro Natura. 

Areal: 0,2 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Strandsnår av videtyp, klibbalstrandskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Detta är ett litet område med några gamla knäckepilar och en del björk och klibbal. Här finns 
gott om död ved, mest i klena dimensioner. En del vedsvamp noterades i området som 
eldticka Phellinus igniarius och gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme. 
 
Naturvärdesklass: 4 

Värdeelement: 

Död ved i klena dimensioner. 
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Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar:  

Andersson, L. 1991: Våtmarksinventering i Skaraborgs län. – Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 
Meddelande 2/91. 

Lagligt skydd: 

Hela naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. 

 

Snårig strandskog N om invallningen. Naturvärdesobjekt 20. Foto Leif Andersson. 

 

Skog väster om Marieholmsskolan 

Objekt-ID: V om Ekudden 21 

Fältinventeringsdatum: 2018-09-17, 2018-09-18 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 5,3 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Barrblandskog, blandskog. 
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Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Området är en talldominerad skog på ömse sidor av vägen/vandringsleden från 
Lockerudsvägen upp mot Ekudden. Trädslagsblandningen är stor och här finns gran, björk, 
asp, ek 
 
Längre mot norr dominerar lövet och skogen är yngre. I det som en gång var skjutbana är 
området mer öppet och igenväxtande med sly. Här finns dock en tät gräsvegetation av arter 
som hundäxing, m. m. 
 
I övrigt finns även ett stort lövuppslag av t.ex. rönn, ek och även bok. 
 
Bestånden i de södra delarna är gallrade. 
 
Fältskiktet är av ris-typ men ställvis med stort gräs- och örtinslag, särskilt mot norr och 
öster. I beståndet finns en hel del örnbräken. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har vissa värden genom hög och naturlig trädslagsblandning. 

Värdeelement: 

Block. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noteringar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: 

Sögaard, P. 2013: Sjukhusbacken – Inventering av biologisk mångfald sommaren 2013, 
Mariestads kommun. – Skogsstyrelsen. 

Lagligt skydd: 

De västra delarna av naturvärdesobjektet omfattas av ett utökat strandskydd. 
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Gallrad skog utmed leden /vägen mellan Ekudden och Lockerudsvägen. Naturvärdesobjekt 21. 
Foto Leif Andersson. 
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7. Sammanfattning av naturvärdena i 
området  

De viktigaste naturvärdena i området är knutna till Vänerstrandens biotoper. Särskilt gäller 
detta de betade strandängarna och vassarna utanför dessa. Här finns mycket höga 
naturvärden vad det gäller såväl flora som fauna. Strandängarnas och vassarnas fågelfauna 
är mycket artrik och tillhåll för en lång rad rödlistade arter. Botaniskt innehåller området 
flera av Vänerns ovanliga strandarter och särskilt strandängarna är mycket artrika. 

Till strandmiljöerna hör också en del talldungar på berghällar som sticker upp i terrängen. 
Här finns en del äldre tall och ställvis gott om död ved. Dessa talldungar har också i vissa 
delar höga naturvärden. 

I inventeringsområdet finns andra mindre ytor med höga naturvärden, bl.a. ett videsnår och 
torrkullen med fornlämningar. Här finns i det första fallet stor mängd klenved med en artrik 
vedsvampflora. I det andra fallet finns torrängsmiljöer med flera rödlistade arter. 

Av övriga områden som redovisas i rapporten kan nämnas den stora trädklädda 
betesmarken i de södra delarna, i anslutning till strandängarna. 
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8. Objekt med generellt biotopskydd 

I inventeringsområdet finns såväl mark som är jordbruksmark och mark som är av andra 

markslag. I de områden som är jordbruksmark har objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd karterats – se bilaga 5. 

I inventeringsområdet finns två stenmurar – en mur omger kullen med fornlämningar i norr 

och en annan mur finns längst i söder ganska nära Lockerudsvägen. Den senare är låg och 

nedrasad.  

Av småvatten finns ett antal diken i betesmarkerna samt en vattensamling som ingår i 

invallningens system i de sydvästra delarna.  

I inventeringsområdets norra del finns ett antal åkerholmar. Flera av dessa finns runt 

berghällar. 

Slutligen finns ett par mindre odlingsrösen. Rösena på området med fornlämningar har ej 

karterats in då dessa är fornminnen och ej odlingsrösen. 

Alléer eller källor har ej noterats i inventeringsområdet. 

 

Stenmur i sydkanten av kullen med fornlämningar vid infarten till Bäcken. Foto Leif Andersson. 
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Anpassning till höga vattenstånd i Vänern och skyfall 

Inledning och bakgrund 
Mariestads kommun arbetar med en detaljplan för ett område invid Katthavsviken. Kommunen 
har av Länsstyrelsen erhållit samrådsyttrande på detaljplanen, daterat 2016-01-29, i vilket 
länsstyrelsen meddelar att de inte anser att planen behandlar översvämningsrisker på ett 
tillfredsställande sätt och att kompletteringar av planunderlaget behövs. Detta PM utgör sådan 
komplettering.  

I detta PM görs en fördjupad analys av tillgängliga planeringeringsunderlag med avseende på 
höga vattenstånd i Vänern och återkomsttider, i syfte att ge en mer komplett beskrivning av 
riskbilden inom planområdet. De publikationer som analyseras är SMHI:s publikation 
”Klimatologi 44” (2017), länsstyrelsens publikation ”Faktablad – Vänern” (version 2017:1) och 
länsstyrelsens publikation ”Stigande vatten” (2011). Med ledning av den fördjupade kunskap om 
och företåelse för beräkningsantaganden som finns i ovan nämnda publikationer, främst i 
Klimatalogi 44, görs en platsspecifik beskrivning av risk och återkomsttid kopplad till olika 
högvattennivåer i Vänern. I denna beskrivning tas hänsyn till både sannolikheten för högvatten i 
sig och till den kombinerade sannolikheten av högvatten i kombination med ogynnsam vind. 
Vidare beaktas att olika väderfenomen ger översvämning på olika tidsskalor, från några timmar 
upp till flera veckor, vilket är av stor betydelse för vilka konsekvenser översvämning kan 
förväntas ge.  

I sitt yttrande till förslag till detaljplan för Katthavsviken, Mariestads centralort lyfter 
Länsstyrelsen även fram frågan om konsekvensen vid ett 100-års regn. Se nedanstående 
frågeställning från länsstyrelsens samlade bedömning, dat. 2016-01-29. 

”…Länsstyrelsen anser även att planförslaget måste säkerställa att utrymningsvägar har lämplig 
nivå, placering och utformning vid händelse av översvämning och att plankarta med 
bestämmelser ska ange mark där översvämningsskydd utmed strandkanten kan uppföras i ett 
senare skede. För vägledning bl.a. rörande tillgängliga räddnings- och tillfartsvägar hänvisas till 
Göteborgs stads rapport som behandlar frågan om riskhänsyn vid hantering av 
översvämningsrisker.” 
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Mariestads kommun har med anledning av ovanstående frågeställning låtit genomföra en 
utökning av befintlig markavrinningsmodell, som bl. a. omfattar avrinningsområde 
Katthavsvikens detaljplan. 

Huvudsyftet med detta PM är att ge svar på de frågor som Länsstyrelsen ställer med avseende 
på skyfall och avslutas med en slutsats med bedömning av vad den fördjupade kunskapen 
innebär för lämpligheten av bebyggelse inom planområdet. 

Höga vattenstånd, Faktablad – Vänern 
I Faktablad – Vänern (version 2017.1) finns beräknade högvattennivåer för olika återkomsttider 
på olika platser kring Vänern. Nivåerna avser ett framtida klimat (perioden 2069-2098, RCP8,5) 
med bibehållen tappningsplan. Beräknade nivåer inkluderar landhöjningseffekter och tlilägg för 
vinduppstuvningseffekter. Nivåerna för Mariestad följer nedan.    

▪ Medelvattennivå, +44,58 m (RH2000) 

▪ 100-årsnivå, +46,65 m (RH2000) 

▪ 200-årsnivå, +46,85 m (RH2000) 

▪ Beräknad högsta nivå, +47,44 m (RH2000).  

I ”Stigande vatten” finns en indelning i översvämningszoner enligt följande: 

▪ Zon 4: översvämning en gång på 100 år eller oftare. 

▪ Zon 3: översvämning mellan en gång på 100 år och en gång på 200 år. 

▪ Zon 2: översvämning mellan en gång på 200 år och högsta beräknade nivå. 

▪ Zon 1 översvämning inträffar inte. 

I ”Faktablad – Vänern” har beräknade högvattennivåer satts i relation till översvämningszonerna 
från ”Stigande vatten” på följande sätt: 

▪ Zon 4: lägre än +46,65 m (RH2000) 

▪ Zon 3: +46,65 till +46,85 m (RH2000) 

▪ Zon 2: +46,85 till +47,44 m (RH2000) 

▪ Zon 1: högre än +47,44 m (RH2000) 

Nivåerna som presenteras i ”Faktablad – Vänern” visar högvattenhändelser i kombination med 
vinduppstuvning. Den kombinerade sannolikheten att 100-års- eller 200-årshögvatten sker 
samtidigt som en vind 20 m/s blåser från NV är betydligt lägre än 1/100 respektive 1/200. När 
tillägget för vinduppstuvning inkluderas blir den nivå som erhålls inte längre representantiv för 
en marknivå där områden kan förväntas översvämmas en gång på 100 år eller 200 år, utan för 
en nivå där översvämning sker mer sällan. Detta betyder att de framräkande nivåerna för 
zonindelningen i ”Faktablad – Vänern” inte stämmer överens med hur zonindelningen beskrivs i 
”Stigande vatten”.    
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Hur vindens påverkan bäst inkluderas i riskanalysen är komplext, och det finns ett nästan 
oändligt antal kombinationer av vindriktning, vindstyrka och vattenstånd som kan undersökas. 
Den information som erhålls från ”Faktablad – Vänern” är värdefull vid planering av 
samhällskritiska verksamheter som bör placeras inom zon 1 och för beredskaps- och 
evakueringsarbete inom övriga zoner, men det är viktigt att komma ihåg att de nivåer som 
presenteras i ”Faktablad – Vänern” har en betydande säkerhetsmarginal i förhållande till att 
identifiera områden som översvämmas en gång på 100 respektive 200 år.   

Vinduppstuvning, Klimatologi 44 
SMHI har beräknat statisk vinduppstuvning vid Mariestad till 0,4 m (Klimatologi 44). Statisk 
vinduppstuvning innebär att vinden trycker vatten in mot stranden och att vattenytan då höjs. 
För att statisk vinduppstuvning ska uppstå krävs att vinden är tillräckligt kraftig och att 
vindriktningen är konstant under en längre tid, storleksordningen timmar. SMHI:s beräkningar 
bygger på en NV vind 20 m/s som blåser i 12 timmar. Riktning har av SMHI valts då den antas 
vara den mest ofördelaktiga.   

Utöver statisk vinduppstuvning har SMHI också uppskattat en dynamisk vinduppstuvning till 0,2 
m. Den dynamiska uppstuvningen är inte platsspecifikt beräknad, utan bygger på ett generellt 
antagande att den dynamiska uppstuvning utgör 50% av den statiska uppstuvningen 
(Klimatologi 44). SMHI beskriver den dynamiska uppstuvningen som en stående våg som 
studsar mellan bassängens (sjöns/vikens) kanter och svänger kring sitt eget jämviktsläge. Tiden 
mellan två vågtoppar beror på bassängens storlek, men är normalt i storleksordningen timmar 
(Klimatologi 44).  

Den stående våg som utgör den dynamiska uppstuvningen uppstår inte varje gång det råder 
statisk uppstuvning, utan kräver specifika förhållanden. Mariestad ligger längs den östra 
stranden av Mariestadsviken, en vik med en tydlig SV-NO orientering. Viken är cirka 16 km lång 
i SV-NO riktning, men bara cirka 5 km bred i NV-SO riktning. I en långsmal vik är det 
förhållandevis svårt för en stående våg att uppstå över vikens bredd (NV-SO riktning), men det 
är under rätt förhållanden jämförelsevis lätt för en stående våg att uppstå i vikens längsled (SV-
NO). Detta talar mot att det skulle finnas någon dynamisk komponent av betydelse att inkludera. 
Visserligen skulle en stående våg i SV-NO riktning också leda till dynamiska effekter vid 
Katthavsviken, men att en stående våg i SV-NO riktning skulle utvecklas samtidigt som det 
blåser NV vind som genererar statisk uppstuvning mot den östra sidan av viken bedöms som 
mycket osannolikt. Inte heller om man tänker sig att bassängen sträcker sig bortom 
Mariestadsviken och inkluderar hela den östra delen av Vänern bedöms uppkomst av en 
stående våg vid NV vind som sannolik. Vänerns huvudsakliga orientering är i N-S riktning, och 
etablering av stående vågor i O-V riktning bedöms inte sannolikt. Att i Mariestadsviken inkludera 
både statisk och dynamisk uppstuvning är således sannolikt en överskattning av risken för 
översvämning.  
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Höga vattenstånd exklusive vinduppstuvning 
Som framkomit ovan ger inkludering av vinduppstuvningseffekter inte en korrekt bild av 
återkomsttider. Nedan visas de vattenstånd som erhålls om vinduppstuvningseffekter på 0,6 m 
dras av 100- och 200-årsnivån. För Beräknad högsta nivå är det rimligt att låta tillägget vara 
kvar då situationen är tänkt att spegla ”värsta möjliga”. Dock bör den dynamiska komponenten 
(0,2 m) exkluderas, enligt resonemang ovan. 

Högvattennivåer vid Mariestad utan vinduppstuvning samt med endast statisk uppstuvning på 
Beräknad högsta nivå:  

▪ 100-årshögvatten (ingen uppstuvning): +46,05 m (RH2000) 

▪ 200-årshögvatten (ingen uppstuvning): +46,25 m (RH2000)  

▪ Beräknad högsta nivå (ingen uppstuvning): +46,84 m (RH2000) 

▪ Beräknad högsta nivå (statisk uppstuvning 0,4 m): +47,24 m (RH2000) 

Zonindelning utan vinduppstuvning på 100- och 200-år och endast statisk uppstuvning på 
Beräknad högsta nivå:  

▪ Zon 4: lägre än +46,05 m (RH2000) 

▪ Zon 3: +46,05 till +46,25 m (RH2000) 

▪ Zon 2: +46,25 till +47,24 m (RH2000) 

▪ Zon 1 (inkl. statisk uppstuvning): högre än +47,24 m (RH2000) 

Högvattnens varaktighet 
Högvatten 

Varaktigheten för högvattennivåer i Vänern har historiskt varit långa, från några veckor till över 
en månad. Det är mot bakgrund av detta rimligt att förutsätta att planområdet kan komma att 
utsättas för höga vattennnivåer i tidsskalan flera veckor. Högvattnets långa varaktighet har stor 
betydelse för planeringen av området eftersom det ställer krav på möjligheten att röra sig till, 
från och inom planområdet under tiden som det är översvämmat.  

Vinduppstuvning 

För effekter av vinduppstuvning är tidsskalan en annan. Statisk vinduppstuvning pågår bara så 
länge som vinden har tillräcklig kraft för att snedställa vattenyta, och tidsskalan för 
vinduppstuvning kan antas variera inom storleksordningen flera timmar till något dygn. Den 
vattenståndshöjning som uppstår av vinduppstuvning kan alltså förväntas dra sig tillbaka.  
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Översvämningsrisk inom planområdet 
Bostäder och verksamheter av större vikt 

Den lägsta nivå som bostäder eller verksamheter av större vikt planeras till inom planområdet är 
enligt kommunen +46,85 m (RH2000). Marknivån ger en betryggande marginal (6 dm) till 
gränsen mellan zon 2 och 3, och återkomsttiden för översvämning från Vänern blir längre än 
200 år. Om 200-årshögvattnet skulle sammanfalla med en vind 20 m/s från NV, en kombination 
som har låg sannolikhet, så kan ett statiskt vinduppstuvningstillägg av cirka 4 dm förväntas. 
Detta betyder att det fortfarande finns 2 dm marginal till planeringsnivån. 

Vägar 

Vägnätet inom planområdet bör planeras med hänsyn till högvattnens långa varaktighet, till 
undvikande av utdragen isolering av hela eller delar av planområdet. Alla delar av vägnätet 
behöver inte vara farbara vid alla upptänkliga situationer, men det bör finnas ett samman-
hängande vägnät till, från och inom området som kan nyttjas samtidigt som vattennivån är hög i 
Vänern.  

Den planeringsnivå som gäller för bostäder och verksamheter av större vikt, +46,85 m 
(RH2000), bör också gälla för en sammanhängande del av vägnätet. Vid nivå +46,85 ligger 
vägbanan högre än vattenytan vid alla händelser upp till en 200-årshändelse inklusive vindupp-
stuvningen. Under tiden som vinduppstuvningen råder (storleksordning timmar) är marginalen 
från vägbana till vattenyta cirka 2 dm, när vinden mojnar och uppstuvningen klingar av ökar 
marginalen till cirka 6 dm. Vid Beräknad högsta nivå ligger vägbanan precis i nivå med 
vattenytan om uppstuvning inte sker, och cirka 4 dm under vattenytan om uppstuvning skulle 
ske. Uppstuvningens effekt avtar inom loppet av några timmar, så isoleringen av området är 
tidsmässigt begränsad. Räddningstjänstens större fordon har sannolikt möjlighet att ta sig fram 
genom cirka 5 dm vattendjup med begränsad hastighet. Under tiden som vägar ligger under 
vatten kan orienteringen försvåras, men orientering underlättas av kantmarkörer såsom 
lyktstolpar. En möjlighet för att ytterligare underlätta orientering är att ha speciella kantmarkörer 
som indikerar läget för de vägar som är tänkta att användas i nödsituationer. Sådana särskilda 
markörer kan med fördel förses med pegelinformation som visar rådande vattendjup över 
vägbanan för att underlätta räddningstjänstens planering.  

Samhällskritiska funktioner 

Samhällskritiska funktioner bör planeras till nivå +47,3 m (RH2000), till undvikande av störning 
ens vid de mest kritiska översvämningssituationerna. Om det finns funktioner som tål att 
kortvarigt översvämmas, men som inte tål att långvarigt stå under vatten så kan nivån sänkas till 
+46,9 m (RH2000). 

 

Skyfall 
Som en följd av Länsstyrelsens rekommendation har Mariestads kommun i samverkan med 
Sweco tagit fram föreliggande detaljerade skyfallsstudie för kontroll av konsekvensen vid ett 
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100-årsregn. Utredningen har i detta skede fokuserat på detaljplaneområdet och dess 
avrinningsområde. 

 Speciellt har följande studerats: 

- klargörande av lågpunkter i detaljplaneområdet där vatten kan ansamlas  

- eventuell påverkan på och från utanförliggande områden 

- bestämning av viktiga skyfallsleder  

- klargörande av framkomlighet till och från detaljplaneområdet 

- viktiga punkter att ta hänsyn till i samband med utformning av detaljplaneområdet  

Dagvattnets avrinning och avledning har utretts utifrån befintlig situation med nuvarande 
bebyggelse då ingen markmodell finns tillgänglig för planerad byggnation inom 
detaljplaneområdet. Ambitionen med föreliggande modelleringsuppdrag har varit att tydliggöra 
vilka risker som finns idag i samband med skyfall, åskådliggöra hur avrinningsbilden i området 
ser ut samt att förtydliga vad som är viktigt att tänka på för att skapa en hållbar och säker 
ytvattenavledning inom och i anslutning till detaljplaneområdet vid ett framtida skyfall. 

 

Orientering 
I Figur 1 nedan visas gränsdragningen för detaljplaneområdet (svart) samt områdets tillhörande 
naturliga avrinningsområde (vid ytlig avrinning i samband med kraftig nederbörd), vilket 
markeras med lila. 



   

 

 

7 (20) 
 

PM 
2019-05- 

 

 

m
em

o0
2.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

BLC p:\21331\13008004_mariestad_katthavsviken_översvämningsutredning\000\10 arbetsmatrl.dok\katthavsviken dp anpassning till höga vatten och skyfall 
20190516.docx 
 

 
Figur 1. Avrinningsområde vid ytlig avrinning (lila) samt detaljplaneområde (svart). 
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Hantering av skyfallsrisker 
Länsstyrelsen i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram ett faktablad, ”Fakta 2018:5, 
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering” 
där det bl.a. beskrivs hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i 
enskilda detaljplaner. 

Länsstyrelsen rekommenderar bl. a: 

- Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn. 

- Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och 
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. 

- Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

- Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov 
säkerställas.  

- Det nya planområdet ska inte försämra förutsättningarna för närliggande befintlig 
bebyggelse i händelse av skyfall. 

Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid 
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplanering kan utföras för att t.ex. ingå 
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade 
översiktsplanen eller som ett fristående dokument i en detaljplan. Nedan följer en kort 
beskrivning på hur klimatanpassningsarbetet med avseende på skyfall planeras genomföras för 
detaljplaneområdet Katthavsviken. 

Utvärdering av översvämningsrisk föreslås för denna utredning i stort att följa de riktlinjer som 
generellt börjat tillämpas i svenska kommuner. Ett exempel på detta är det planeringsdokument 
som Göteborgs Stad har tagit fram (Göteborgs Stad, Byggnadsnämnden 2017), se Figur 2 och 
3 nedan.  
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Figur 2. Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerande händelse (Göteborgs Stad, 
Byggnadsnämnden, 2017).  

 
 
Figur 3. Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall. 

 

Beräkningsmetodik för skyfall 
En skyfallsutredning har gjorts för östra Mariestad, vilket täcker in avrinningsområdet till 
detaljplaneområdet i Katthavsviken. DHI:s tvådimensionella modell Mike 21 har använts vid 
denna utredning. Det scenario som studerats är ett klimatanpassat 100-årsregn. Med 
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klimatanpassat regn menas att en klimatfaktor har tillämpats. Klimatfaktorn 1,25 har använts, på 
inrådan av SMHI, rapporten ”Sveriges framtida klimat, Klimatologi Nr 14, 2015”, samt från 
”MSB, publikation 1121 - augusti 2017, ”Vägledning för skyfallskartering - Tips för 
genomförande och exempel på användning”. 
 
Detta scenario är det som bland annat förespråkas av MSB vid studie av skyfall. För mer 
information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till publikationen 
Vägledning för skyfallskartering som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB 2017).  

I samband med rubricerat PM har även en modellteknisk dokumentation tagits fram, se Bilaga 
1, där uppbyggnaden av skyfallsmodellen beskrivs utförligare. 

Då ingen markmodell finns framme för detaljplaneområdet så har dagens situation simulerats. 
Lantmäteriets laserskanning har därför använts som grund i modellen för hela området. 
 
Följande modellantaganden har tillämpats vid beräkningarna:  
 

- Höjdmodellens upplösning är på 2x2 m, söder om E20 används dock en upplösning på 
4x4 m, och utgår från Lantmäteriets laserskanning 
 

- I höjdmodellen tas hänsyn till byggnader, broar och viadukter 
 

- Ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 simuleras 
 

- Hänsyn tas till markytornas och jordlagrens olika infiltrationsförmågor 
 

- Hänsyn tas till markens råhet i form av Mannings tal 
 

- På de ytor som förväntas ha dagvattennät görs ett avdrag på den simulerade 
nederbörden motsvarande ett 5-årsregn (utan klimatfaktor) 

 

Resultat skyfall 
Nedan redovisas resultat från simuleringen av ett klimatanpassat 100-årsregn inom och utanför 
planområdet. Det är maximala vattendjup under hela simuleringstiden (8 h) som redovisas. 
Generellt erhålls ett vattendjup på < 0,3 m i stora delar av avrinningsområdet. Vattendjup på 
strax över 1 m kan dock uppstå vid ett fåtal platser (röda områden i Figur 4 nedan). 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28389.pdf
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Figur 4. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn under hela simuleringstiden, samt 
detaljplaneområdet (svart) och tillhörande avrinningsområde (lila). 
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Skyfallspåverkan inom planområdet 

Inom planområdet finns i dagsläget flera lågpunkter där vatten kan ansamlas. Något större 
lågpunkter finns i västra delen där ett vattendjup på 0,3 m kan uppstå på en större yta, se Figur 
5. Vid några enstaka punkter kan vattendjupet bli upp till 0,5 m inom området. 

 
Figur 5. Maximala vattendjup i detaljplaneområdet vid ett framtida 100-årsregn. 

Då vattenansamlingar uppstår redan vid dagens markanvändning, samt att planområdet har ett 
stort tillrinningsområde, är det viktigt att planera höjdsättningen inom området på ett sätt så att 
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vattnet inte stoppas upp. Vid ett skyfall ska vattnet inom planområdet kunna rinna fritt ner till 
Vänern, samt att vatten som kommer uppströms ifrån ska kunna passera genom eller förbi 
planområdet utan att stoppas upp längs Strandvägen (strax söder om planområdet) eller inom 
planområdet. 

Med riktlinjen om att nya bostäder ska planeras ligga på en nivå på lägst +46,85 m kommer i 
princip hela planområdet att höjas upp (marken är idag generellt på en nivå mellan +46,2 till 
+46,5 m). Det är då viktigt att planera höjdsättningen så att marken lutar främst ner mot Vänern 
och inte så mycket åt öster, väster eller söder. Detta för att undvika att regnvatten från 
planområdet påverkar omkringliggande områden. Om marken lutar åt angränsande områden 
bör lågstråk skapas längs plangränsen, men inom planområdet, för att kunna avleda 
regnvattnet på rätt sida om plangränsen.  

Det är även viktigt att ha öppna rinnstråk längs den riktning som marken kommer luta åt 
(förslagsvis i nord-sydlig riktning) samt att undvika att skapa barriärer tvärs över dessa rinnstråk. 
Rinnstråk har tagits fram genom att studera maximala flöden vid det simulerade 100-årsregnet. 

Ett huvudsakligt rinnstråk inom planområdet är i mitten av området, se röd markering i Figur 6. I 
figuren visas maximala vattenflöden under simuleringsperioden tillsammans med pilar för 
rinnriktningen. En lågpunkt i Strandvägen (markerat med lila i Figur 6) gör att regnvatten 
ansamlas här och transporteras vidare norrut genom planområdet. Alternativt kan detta 
rinnstråk behållas nedsänkt (befintlig nivå är på +46,4 m i anslutning till Strandvägen) för att 
tillåta regnvatten att passera genom planområdet, eller så måste regnvattnet avledas längs 
planområdets södra gräns, förslagsvis åt öster. 
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Figur 6. Maximala vattenflöden vid ett framtida 100-årsregn samt rinnpilar. 

Ett tydligt rinnstråk finns även i planområdets västra gräns. Då planområdet här angränsar till 
befintliga byggnader är det särskilt viktigt att undvika att avleda regnvattnet västerut. Här bör 
befintligt rinnstråk ända ner till Vänern behållas, och vid behov förstärkas. Befintlig nivå längs 
västra rinnsträckan, i höjd med befintliga byggnader, är mellan +46,7 till +46,4 m. 

I Figur 7 ses en sammanslagning av maximala vattenflöden och vattendjup vid ett 100-årsregn. 
Den stora vattenansamlingen i västra delen av planområdet (se röd markering) behöver kunna 
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avledas, men i dagsläget återfinns vattenansamlingen mellan två rinnstråk. Vid planering av ny 
höjdsättning bör detta vatten avledas antingen rakt nedströms mot Vänern, eller till det östra 
rinnstråket. Alternativt att en översvämningsyta planeras in i detta område. 

 
Figur 7. Maximala vattendjup och vattenflöden, samt rinnpilar, vid ett framtida 100-årsregn. 

Vatten rinner även in i planområdet strax öster om rinnstråket i mitten, här skapas också en 
större vattenansamling (se lila markering i Figur 7). Detta vatten bör också avledas mot det 
större rinnstråket i mitten. 
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Vattenansamlingen i östra delen av planområdet, som främst påverkar Strandvägen men även 
sydöstra delen av planområdet, kommer vara svårare att avleda då inga tydliga rinnstråk finns 
här i dagsläget. Dessa får då skapas med den nya höjdsättningen. Risk finns att vattnet rinner 
västerut och därefter norrut in i planområdet. Om rinnstråket i mitten av planområdet behålls 
vore det fördelaktigt om den nya höjdsättningen tillåter att rinnstråket avvattnar även denna 
lågpunkt. 

Skyfallspåverkan uppströms planområdet 

Uppströms själva detaljplaneområdet ses att vatten riskerar att ansamlas vid Strandvägen, som 
går längs planområdets södra gräns, och rinna över till planområdet. Som tidigare nämnts finns 
en risk att planområdet påverkar hur vattnet rinner längs, och mot, Strandvägen beroende på 
vilken höjdsättning och vilka rinnstråk som planeras inom området. Avrinningen längs 
Strandvägen bör dock kunna förstärkas, exempelvis med tydliga diken, så att vägen blir en 
naturlig avgränsare.  

Om hela planområdet höjs upp kommer mer vatten rinna längs Strandvägen och leta sig andra 
vägar nedströms mot Vänern. Troligtvis kommer vattnet rinna längs vägen till östra hörnet av 
planområdet då denna marknivå (+46,6 m) är något lägre än Strandvägens nivå i väster. Detta 
innebär dock att vattenansamlingen på östra delen av Strandvägen (inringat med rött i Figur 8) 
kommer få ett ökat maxdjup från det simulerade vattendjupet 0,3 m vid ett 100-årsregn vid 
dagens markanvändning till ca 0,4 m. Utbredningen på vattenansamlingen kommer också öka 
och risk finns att byggnader söder om Strandvägen påverkas. 

En knutpunkt dit det dels rinner vatten från stora områden, samt där stora vattendjup erhålls, är 
strax söder om planområdets östra hörn (se inringat område med lila i Figur 8). Detta kan vara 
ett riskområde som kan påverka hur vattenutbredningen blir i planområdet. Vidare utredning 
krävs för säker bortledning av det ytliga vattnet från denna punkt och ner till Vänern utan att 
påverka planområdet negativt. 
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Figur 8. Maximala vattendjup vid ett framtida 100-årsregn, samt rinnpilar. 

Skyfallspåverkan nedströms liggande områden 

Planområdet gränsar nedströms till Vänern. Då detta är en stor recipient kommer inte en 
exploatering på detaljplaneområdet att påverka recipienten avseende skyfall.  
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Tillgänglighet- utrymningsvägar 

Längs vägar söder och väster om detaljplaneområdet riskerar det att bitvis stå vatten med ett 
djup > 0,2 m, vilket kan påverka tillgängligheten till och från området beroende på var infarter 
kommer skapas. Vidare österut längs Strandvägen blir de maximala vattendjupen < 0,2 m, dock 
finns inga bilvägar längre österut som korsar järnvägen. Från planområdet finns därmed bara 
två möjligheter att ta sig till eller från området: söderut via Katthavsvägen (från planområdets 
östra sida) eller västerut längs Strandvägen.  

Längs Strandvägen, väster om planområdet blir det maximala vattendjupet ca 0,5 m och längs 
Katthavsvägen blir det maximala vattendjupet ca 0,3 m, se Figur 9 för förklaringar samt 
rekommenderade utrymningsvägar. Oavsett vilken utrymningsväg som anses mest lämpad 
kommer åtgärder krävas vid markerade områden i figuren för att säkerställa framfarten. Dock 
finns risk för höga flöden längs vissa sträckor på de rekommenderade utrymningsvägarna 
(markerat med rött i Figur 9). 
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Figur 9. Maximala vattendjup vid ett 100-årsregn och rekommenderade utrymningsvägar. Röda ringar 
markerar områden där stora flöden förväntas uppstå. 

Enligt erfarenhet från räddningstjänst kan ambulanser klara av att köra i ca 0,2 m vattendjup, 
men även i vissa gynnsamma fall något djupare, vid en låg hastighet om ca 5 - 10 km/h. Vid 
skyfall och problem med större vattensamlingar är det ingen större skillnad beträffande 
framkomligheten för ambulanser oavsett om de är utrustade för bättre framdrift, t. ex. med 
fyrhjulsdrift. För brandbilar saknas emellertid erfarenhetsvärde, men det kan anses sannolikt att 
de har bättre möjlighet att ta sig fram i ett betydligt större vattendjup, förmodligen upp emot 0,5 
m med begränsad hastighet. 
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Sammanfattningsvis är den västra utrymningsvägen närmare sjukhuset och har lägre flöden, 
men större vattendjup. Den östra utrymningsvägen är längre, högre flöden finns på fler ställen 
längs vägen, men det maximala vattendjupet är lägre. Då det ändå är så stor skillnad i maximalt 
vattendjup rekommenderas den östra vägen, om inga övriga åtgärder görs. Vattendjupet 
överstiger dock fortfarande det rekommenderade på 0,2 m. 

Det är även viktigt att säkerställa framkomlighet inom planområdet, både i samband med höjda 
vattennivåer från Vänern samt i samband med skyfall. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis rekommenderas en lägsta planeringsnivå på +46,85 m (RH2000) för att  
säkra planområdet från översvämning från Vänern.  

Angående skyfall erhålls flera vattenansamlingar inom planområdet vid ett simulerat 
klimatanpassat 100-årsregn. Generellt blir vattendjupet omkring 0,3 m och där de största 
ansamlingarna återfinns mitt i den västra delen av området samt västerut i närheten av 
Strandvägen. Ett tydligt rinnstråk finns i mitten av området och ett längs planområdets västra 
gräns.  

I samband med ny höjdsättning inom planområdet behöver rinnstråk och eventuella 
översvämningsytor säkerställas så vattnet kan transporteras säkert mot Vänern utan att påverka 
de nya exploateringen. Det bör även säkerställas att inte vatten påverkar områden runtomkring 
vid en upphöjning av planområdet, och då framförallt västerut mot befintlig bebyggelse samt 
söderut mot Strandvägen.  

De två möjliga utrymningsvägar som finns till/från området är delvis påverkade av vattendjup > 
0,2 m och åtgärder kommer därför behövas för att säkerställa utrymningsmöjligheterna. 
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Bedömning av lämpligheten av markens användning 
I föreliggande bilaga redovisas planområdets befi ntliga förutsättningar och kommunens 
bedömning av den föreslagna markens lämplighet utifrån berörda allmänna intressen i 
2 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900) och föreslagen markanvändning. En samlad 
bedömning redovisas på sista sidan. 

Riksintressen 
Föreslaget planområde berörs av riksintresse för yrkesfi ske (3 kap. 5 § MB), riksintresse 
för friluftsliv (3 kap. 6 § Miljöbalken) och riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 1-2 §§ 
MB)  

Riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB
Det fi nns ingen aktivt yrkesfi ske inom området Ekudden. Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintresset. 

Riksintresse friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB
Det utpekade området för riksintresset som berör aktuellt planförslaget är Vänern- Djurö, 
Brommö, Torsö och Fågelö, beslutat av Länsstyrelsen den 21 april 2016. Enligt riksin-
tressets värdebeskrivning (FO 42:5) är dess värdekärnor främst kopplat till möjligheterna 
att utöva land- och vattenknutna friluftsaktiviteter inom områdena Djuröarkipelagen, 

Kartan redovisar del av riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap. MB
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Brömmö, Torsö, Fågelö samt strandremsan mellan Viksnäsudde och Sandviken/Glug-
gen. Hänsyn till friluftsvärderna gäller dock inom hela riksintresseområdet. Åtgärder som 
riskerar att påverka riksintressets friluftsvärden negativt är exempelvis större industriverk-
samheter, vindkraftsparker och bebyggelse som avhåller och hindrar allmänheten från att 
vistas i strandmiljöerna. 

Planförslaget möjliggör en utvidgning av befi ntlig   uppställningsplats för båtar  om cirka 
1,6 hektar. Obebyggd strandnära mark föreslås exploateras och stängslas in vilket 
kommer begränsa allmänhetens tillgänglighet till planområdets kvartersmark.

Kommunen bedömer med att större delen av markområdet som föreslås ianspråktas för 
utökningen av båtgården har låga friluftsvärden med anledning av dess svåra terräng med 
tät vegetation och många stora stenblock i dagen. Enligt genomförd naturvärdesinven-
tering (2019) har området även relativt låga naturvärden. Stenblocken har transporterats 
dit i samband med att området fylldes ut i mitten på 1900- talet. Kommunen uppskattar 
att större delen av området nyttjas i liten utsträckning för friluftsliv och strövområde. Att 
dess förutsättningar i framtiden skulle förbättras är förenat med relativt stora investering-
ar och är därför inte trolig. Särskilt då den befi ntliga gångvägen ligger i direkt anslutning 
till området. 

Andra idag otillgängliga delar av planområdet har större friluftsvärden och bättre förut-
sättningar för att öka allmänhetens tillgänglighet. Mellan den befi ntliga båtgården och 
Vänern fi nns en obebyggd naturremsa där förutsättningar fi nns för anläggandet av ny 
gångväg längs med Vänerstranden som kan anslutas till befi ntlig stig söder om båtgården. 
En ny gångväg skulle väsentligt öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet, i linje 
med riksintresset intentioner.  

Vid en helhetsbedömning av planförslagets påverkan på riksintresset anser kommunen att 
ett genomförande av planförslaget delvis stärker riksintresset med anledning av allmänhe-
tens ökade tillgänglighet till strandområdet. Större delen av den mark som föreslås för nya 
uppställningsplatser nyttjas i liten utsträckning på grund av dess svårtillgängliga terräng 
och bedöms ha låga friluftsvärden. Att ianspråkta området och begränsa allmänhetens 
tillgänglighet kommer i praktiken inte påverka Ekuddens funktion som frilufts- och 
ströv-område eller dess rekreationsvärden. Kommunen visar också att planförslagets 
visuella påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illustrationer i 
planbeskrivningen) inte blir betydande. Vidare bedöms inte heller planförslaget påverka 
riksintresseområdets sammantagna friluftsvärden negativt.     
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Bedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påver-
ka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada. 

Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB
Aktuellt förslag till planområde har i Proposition 1885/86:3 pekats ut som riksintresse 
för rörligt friluftsliv tillsammans med övriga Vänern. Utpekandet motiveras av områdets 
särskilt stora värden för friluftslivet. 

Vid bedömning av en exploaterings påverkan på riksintresset ska bedömningen, enligt 
förarbetena (prop. 19885/86:3), göras utifrån ett helhetsperspektiv av riksintresseområdet. 
Den grundläggande värdekärnan i riksintresset är att områdets karaktär ska bevaras. 
Enligt 4 kap. 1 § MB utgör inte riksintresset ett hinder för en utveckling av befi ntliga tät-
orter, under förutsättning att utvecklingen sker med hänsyn till områdets friluftsvärden. 

Kartan redovisar del av riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB

Föreslaget planområde ligger enligt SCB:s tätortsdefi nition och avgränsning inom Marie-
stads tätort. Kommunen anser att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av tätorten.

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram (2018) samt översiktsplan Mariestad 2030 
(2018) fi nns mål och strategier för att hantera framtidens bostadsförsörjning. Kommu-
nens mål är att 2025 ha ökat med 4 000 nya invånare vilket kräver cirka 2 000 nya bostä-
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der. Målet baseras på Boverkets bostadsanalys för 2025. För att kommunen långsiktigt ska 
trygga bostadsförsörjningen krävs bland annat att attraktiv och ändamålsenlig mark för 
bostäder inom tätorten frigörs, exempelvis inom Hamnområdet och Katthavets industri-
område. Områdena har pekats ut som omvandlingsområden i kommunens översiktsplan 
(2018) och fördjupade översiktsplan (2013). Markytorna nyttas idag delvis som båtupp-
ställningsplatser och dess funktion som tillgänglig central båtförvaring är en viktig del 
i kommunens profi lering som Sjöstad, vilket bland annat utgör en del av kommunens 
vision -Vision Mariestad 2030. 

För att möjliggöra ett genomförande av kommunens strategiska planer behöver delar av 
de befi ntliga båtuppställningsplatserna fl yttas till annan likvärdig plats inom tätorten. Med 
anledning av Ekuddens båtgårds befi ntliga infrastruktur i from av en mindre hamn med 
sjösättningsanläggning, mastkran, spolplatta samt sjösättningsramp bedöms en utvidgning 
av Ekuddens båtgård som lämplig. Båtgården har idag cirka 250 stycken uppställnings-
platser varav 160 under tak. Planförslaget möjliggör en utökning med ytterligare cirka 
90 platser och bedöms tillgodose behovet av nya uppställningsplatser. Kommunen anser 
därför att planförslaget är en viktig del i utvecklingen av Mariestads tätort samt för kom-
munens långsiktiga bostadsförsörjning.  

Att möjliggöra för båtuppställning långt ifrån infrastruktur för sjösättning anser kom-
munen medför fl era negativa aspekter, utöver det logistiskt orationella för den enskilda 
båtägaren. Bland annat negativ miljöpåverkan genom ökade koldioxidutsläpp samt en 
ökad trafi k centralt i tätorten som kan medföra negativa effekter på framkomligheten och 
stadsmiljön i övrigt. Att bygga vid befi ntlig infrastruktur är även en av de fyra principer 
som redovisas i kommunens översiktsplan (2018) som ett sätt att effektivisera markan-
vändningen och att säkerhetsställa en hållbar utveckling. 

Vidare anser kommunen att planförslaget delvis bidrar till att stärka riksintresset då för-
slaget möjliggör en ny gångväg mellan den befi ntliga båtgården och Vänern. Gångvägen 
kommer ansluta till den befi ntliga stigen söder om båtgården. Naturområdet som föreslås 
som nya uppställningsplatser bedöms till största del ha låga friluftsvärden och en dålig 
funktion som strövområde, med anledning av dess täta vegetation och stora stenblock 
i dagen. Att områdets låga friluftsvärden på sikt skulle förbättras är sannolikt då det är 
förenat med relativt stora investeringar. Särskilt då den befi ntliga gångvägen ligger i direkt 
anslutning till området.  Att anlägga den föreslagna gångvägen mellan befi ntlig båtgård 
och Vänern ger tillgång till större friluftsvärden genom ökad tillgängligheten till strand-
området. 
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Sett till områdets helhet bedöms planförslagets påverkan på riksintresset för det rörliga 
friluftslivet marginellt förbättras trots att orörd naturmark ianspråktas.  Ekuddens frilufts- 
och rekreationsområde har sammantaget stora värden för det rörliga friluftslivet med dess 
närhet till Vänern och tillgänglighet till natursköna strövområden. Dessa värden återfi nns 
dock inte inom aktuell mark för nya uppställningsplatser. Genom anläggandet av en gång-
väg genom strandområdet mellan befi ntlig båtgård och Vänern kommer områden med 
större friluftsvärden att tillgängliggöras. 

Ekuddens karaktär och funktion som frilufts- och rekreationsområde bedöms marginellt 
förbättras vid ett genomförande av planförslaget. Vidare visar kommunen att planförsla-
gets visuella påverkan från vattnet (se fotomontage under rubriken Illustrationer i planbe-
skrivningen) inte påtagligt skadar riksintresset. 
 
Bedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påver-
ka riksintresset negativt och därmed inte innebär påtaglig skada. 

Kulturmiljövärden
Området kring Ekudden och platsens olika användningar har tillsammans ett stort kul-
turvärde. Här avses främst campingen och badplatsen, utomhusbadet, Café Bäcken och 
promenadstråken som under lång tid lockat Mariestadsbor och andra besökare till platsen 
för rekreation. 

Bedömning

Planförslaget bedöms inte stå i konfl ikt med bevarandet av områdets kulturvärden eller 
dess attraktivitet som rekreationsområde. Sträckningen av den befi ntliga gångvägen som 
går öster om båtgården föreslås fl yttas cirka 20 meter öster ut för att möjliggöra nya upp-
ställningsplatser. Gångvägens nya läge bedöms inte påverka stråkets funktion eller dess 
rekreationsvärde. 

Inom föreslaget planområde fi nns inga kända eller registrerade fornlämningar. 

Landskapsbild
Planförslaget möjliggör en utökning av den befi ntliga båtgården i östlig och sydlig rikt-
ning. Området för planerade uppställningsplatser består idag till största del av tät sly när-
mast den befi ntliga båtgården och lövskog som skymmer båtgården från Ekkuddenvägen 
och Café Bäcken. Området  norr om Båtgården har ett relativt öppen landskap bestående 
av parkering, rekreationsytor samt camping. Sett från campingen är den befi ntliga båtgår-
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den dominerade i det södra siktstråket. Båtgården angränsar i väster till Vänern.
 
I planförslaget har en naturremsa längs med Ekuddenvägen planerats för att båtgården 
fortsatt ska vara skymd från vägen. Naturremsan är som smalas (cirka 15 meter) i nordös-
tra delen av planområdet och som bredast (cirka 140 meter) i sydöstra delen av planområ-
det. Även utvidgningen söder ut kommer att omslutas av skog vilket därmed inte bedöms 
påverka landskapsbilden. Norr om planområdet är landskapet mer öppet och den befi nt-
liga båtgården dominerar landskapet. Vid ett genomförande av planförslaget kommer 
båtgården fasad förlängas cirka 30 meter öster ut, längs med parkeringen. Utvidgningen 
bedöms få en negativ påverkan på landskapsbilden, men då den befi ntliga båtgården re-
dan är dominant i det norra siktstråket kommer den negativa påverkan på landskapsbilden 
bli marginell. Från väster bedöms planförslaget utgöra en påverkan på landskapsbilden 
sett från vattnet. Planförslaget möjliggör en utvidgning om cirka 90 meter söder ut. Delar 
av bebyggelsen kommer skymmas av lövträd men kommer främst under vinterhalvåret att 
påverka landskapsbilden sett från vattnet. Under rubriken Illustrationer i planbeskrivningen 
redovisas planförslagets påverkan genom ett fotomontage. 

Bedömning

Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt sett till dess påverkan på landskapsbil-
den.

Naturvärden
Konsultföretaget Pro Natura genomförde sommaren 2019 en naturvärdesinventering 
av Ekudden västra del, från Ekuddens båtgård till Gummerstadsvägen. Inventeringen 
påvisade ett relativt lågt naturvärde (naturvärdsklass 3) med undantag från planområdets 
sydöstra del (naturvärdesklass 2).

Naturmarken inom planområdet avgränsades till 4 naturvärdesobjekt (NVI 2019: 1, 2, 3 
och 4). 

Naturvärdesinventering 2019:

Naturvärdesobjekt 1
Objektet utgörs av ett smalt skogsområde längs med den västra sidan av Ekuddenvägen 
och omfattar cirka 0,4 hektar. Naturtypen är skog och träd  med ett blandat trädskikt av 
tall och ek med inslag av vårtbjörk, asp och sälg. Bålgeting noteras. Objektet värderas till 
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: Gamla träd av ek 
och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek.
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Naturvärdesobjekt 2
Objektet utgörs av ett cirka 1,8 hektar stort område direkt öster och söder om Ekuddens 
båtgård. Naturtypen är skog och träd med ett blandat trädskikt som i objektets västra del 
domineras av sälg, björk, alm samt enstaka tallar. Dess östra del domineras av gamla tallar 
och ekar samt en del körsbär, rönn och björk. Ett gryt noteras. Objektet värderas till na-
turvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Objektets värdeelement är: stenblock och dödved.

Naturvärdesobjekt 3
Objektet utgöras av cirka 2 hektar och ligger delvis inom planområdet. Avgränsningen 
följer i princip den instängslade hagen sydöst om den befi ntliga båtgården. Naturtypen 
är äng och betesmark. De södra delarna av området är öppen betesmark och har tidigare 
varit åker. Åkern har successivt blivit en mer naturlig gräsmark. Längre norr ut övergår 
det öppna landskapet till skog som domineras av ek och björk. Objektet   värderas som 
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Värdeelement är: berghällar och gammal ek. 
Inom objektet fi nns i dess södra del en åkerholme och i öster vid Ekuddenvägen ett små-
vatten som båda skyddas av det generella biotopskyddet 7 kap. 11 § Miljöbalken. 

Naturvärdesobjekt 4 
Objektet omfattar cirka 0,5 hektar och ligger i planområdets södra del. Området består av 
tät och högvuxet snår av framför allt gråvide men även sälg och jolster. Marken är fuktig 
med vattenståndsfl uktuationer. Inom området fi nns det mycket död ved både torrmark 
och i fuktiga markpartier. En stor mängd vedsvampar och vedlevande mossar har identi-
fi erats. Området värderas till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och dess värdeelement 
är: klenved av framför allt vide och sälg (rikligt), vått liggande klenved och temporärt 
vattentäckta ytor utan högre vegetation. Inom objektet påträffades även fyra stycken 
naturvårdsarter (se bilaga s.25). 

Redovisning av del av planområdets naturväden. Pro Natura 2019
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Bedömning 

Planerad markanvändning för utökning av uppställningsplatser  föreslås inom naturvär-
desobjekten 1, 2 och 3 (NVI 2019). Naturvärdesobjekten kategoriseras som naturvär-
desklass 3 (påtagligt naturvärde). Den sydöstra delen av kvartersmarken för nya uppställ-
ningsplatser ligger inom betesmark. Kommunen bedömer att marken inte klassas som 
brukningsvärd jordbruksmark. Bedömningen grundas på genomförd naturvärdesinven-
tering (2019) där norra delen av naturvärdesobjekt 3 beskrivs som träbeklädd betesmark 
vilket indikerar på att marken sedan tidigare inte har brukats. 

Kommunen bedömer att marken är lämplig för planerad markanvändning sett utifrån 
områdets naturvärden.  

Översvämning till följd av stigande vattennivåer i Vänern 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av befi ntliga uppställningsplatser. En-
ligt handboken Stigande vatten (2011:72) bör föreslagen markanvändning lokaliseras inom 
översvämnings zon 2 för att vara skyddad från översvämning utan krav på säkerhetsåtgär-
der. Konsultföretaget Swecos gav i sin Översvämningsutredning (2019) för Katthavsviken 
förslag på reviderade högvattennivåer anpassade efter lokala förutsättningar (se bilaga). 
Enligt de reviderade högvattennivåerna beräknas zon 2 till +46,25 - +47,24 (samtliga 
höjder utgår från referenssystemet RH2000)

Markhöjden inom föreslagen kvartersmark för nya uppställningsplatser varierar mellan 
höjdkurvorna +45 - + 47. Större delen av föreslagen kvartersmark ligger mellan +46 - 
+47, undantaget en mindre yta inom områdets södra del som ligger mellan +45 - +46. 
Kommunen har med hjälp av GIS -verktyget GSD-höjddata grind 2+ undersökt områ-
dets höjdförhållanden mer detaljerat, vilket visar att markhöjden i den östra delen varierar 
mellan +46,01 - +46,87. I söder varierar markhöjden mellan  +45,81 - +46,82 (se kartbild 
på nästa sida).    

Bedömning

Inom planerad kvartersmark för utökningen av uppställningsplatser fi nns det en relativt 
stor markhöjdsvariation. Detta förklaras av att området under mitten av 1900- talet fylldes 
ut med bland annat kraftiga stenblock, vilket gör höjdbestämningen komplex. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer marken att utjämnas och justeras till 
markhöjdnivån vid planerad infart som är cirka +46,24. 

Kommunen bedömer föreslagen markanvändning som lämplig sett till översvämningsris-
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ken till följd av stigande vattennivåer i Vänern.

Karta över planerad utvidgning av Ekuddens båtgård med höjddata

Översvämning till följd skyfall 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Länsstyrelsens i Stockholms län 
tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall (2018). 
Länsstyrelserna rekommenderar kommunerna att bland annat säkerhetsställa att ny be-
byggelse inte tar skada eller orsakar skada vid ett 100- årsregn, samt att säkerställa fram-
komligheten till- och från planområdet. 

Sweco har på uppdrag av kommunen genomfört en skyfallskartering över Mariestads 
tätort under 2019.  Föreslaget planområde omfattas av karteringen. Karteringen visar att 
risker kopplat till översvämning till följd av skyfall är liten och att området uppfyller Läns-
styrelsens rekommendationer. 
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Bedömning

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer innebära marginell 
förändring jämfört med idag och att planförslaget är lämpligt sett till risken för översväm-
ning till följd av skyfall
. 
Geotekniska markförhållanden   
Större delen av marken inom föreslaget planområde är utfylld. Utfyllnaden genomfördes 
under mitten av 1900- talet. 

Jordgrundarterna inom planområdets är främst postglacial sand/grus med inslag av min-
dre området med berg. Ett område med lera/slit fi nns inom planområdets sydöstra del.

Planförslaget möjliggör nya uppställningsplatser under tak i direkt anslutning väster och 
söder om befi ntlig båtgård. De geotekniska förutsättningarna i marken som föreslås 
ianspråktas för nya uppställningsplatser är sannolikt av likartad beskaffenhet som inom 
den befi ntliga båtgården då markområdena ligger i direkt anslutning till varandra. Vida-
re kommer ny bebyggelse bestå av lätta förrådsbyggnader som inte utsätter marken för 
någon större påfrestning. 

Skyfallskartering  
Sweco 2018

Skyfallskartering Sweco, 2019
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Risker kopplat till stora stenblock
I planområdets östa och södra delar där marken har fyllts ut fi nns en rik mängd av större 
stenblock i dagen. Enligt SGU:s kartmaterial uppgår markytan till cirka 7900 kvm. Block-
en har över tid blivit mer framträdande då jordmassor runt dem sköljts bort av regnvatten 
(se beskrivning under avsnittet Hantering av dagvatten). Risk fi nns att vissa block sitter 
löst och kan under olyckliga omständigheter orsaka blockutfall och utgöra en risk för 
människor som vistas inom området. 

I samband med ett genomförande av planförslaget föreslår kommunen att större delen 
av utfyllnadsmarken ska bebyggas och gångväg anläggas. Vid ett genomförande kommer 
blocken inom kvartersmark att tas bort och för övrig mark kommer en översyn göras och 
block som bedöms vara en risk tas bort. 

Teckenförklaring
Planområdesgräns
Användningsgräns
Fyllning

Bedömning
Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget är lämpligt utifrån områdets 
geotekniska förutsättningar. Bedömningen motiveras av ny bebyggelse föreslås i anslut-
ning till den befi ntliga bebyggelsen och att markförhållandena sannolikt är av likartad 
beskaffenhet. 

Kommunen bedömer att vid ett genomförande av planförslaget kommer risken för block-
utfall vara mycket liten. 

Kartbilden redovisar utfylldmark inom planområdet 
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Markföroreningar
Den befi ntliga båtgården är klassad som potentiellt objekt för markförorening av Länssty-
relsen (2003). Objektet har schablonklassats till riskklass 2- stor risk. Klassningen moti-
veras av risken för förekomst av höga halter av TBT (tributyltenn) som har tillkommit i 
samband med gällande markanvändning (båtuppställning). Föroreningen har en sprid-
ningsrisk och sprids via dag- och grundvattnet. 

Då föroreningen tros ha uppstått i samband med gällande markanvändning inom den 
befi ntliga båtgården fi nns det sannolikt ingen förorening utanför båtgårdens avgränsning. 
Eventuella föroreningar utanför båtgården ska i så fall ha transporterats dit via dag- och 
grundvattnet. 

Marken inom planområdet som möjliggör ny bebyggelse ligger öster respektive söder om 
befi ntlig båtgård. Vid en eventuell spridning av föroreningarna har spridningen följt dag- 
och grundvattnets rinnvägar. Dagvattnet uppsamlas inom båtgården via dagvattenbrunnar 
och leds ut i Vänern. Även grundvattnet rinner mot Vänern och således från marken som 
möjliggörs för nybyggnation. Att föroreningar har spridits från befi ntlig båtgård mot-
ströms in mot land i östlig eller sydlig riktning är därför inte troligt.

Bedömning  
Kommunen bedömer att ett genomförande planförslaget är lämplig utifrån planområdets 
föroreningssituation. 

Hantering av dagvatten
Föreslaget planområde omfattas inte av det kommunala verksamhetsområdet för dag-
vatten. Den befi ntliga uppställningsplatsen har ett enskilt dagvattensystem som leds ut i
Vänern utan fördröjning eller rening. Dagvattenbrunnar fi nns endast inom områdets östra 
del, i övriga delar markinfi ltreras dagvattnet.

Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken är dagvatten inom detaljplanerat område att ses som av-
loppsvatten och miljöfarlig verksamhet. Hantering av dagvatten inom detaljplanerat områ-
de är en anmälningspliktig verksamhet. 
Med anledning av verksamheten som utövas inom området fi nns en betydande risk för 
att dagvatten inte lever upp till riktvärdena för dagvatten angivna i kommunens Policy för 
hantering av dagvatten (2018). Då verksamheten föreslås utökas i aktuellt planförslag blir 
dagvattenfrågan därför än mer aktualiserad.

Vidare fi nns det en problematik med stående vatten öster om befi ntlig båtgård.



16

Vatten från hagmarken nordöst om Café Bäcken avvattnas via en vägtrumma under
gångvägen öster om båtgården. Idag samlas vattnet mellan båtgården och gångvägen och
rinner sedan oordnat ut i Vänern söder om båtgården. Vid ett genomförande ska marken
ianspråktas för nya uppställningsplatser vilket kräver att problemet åtgärdas.

Beräkning av dagvatten
Vid ett genomförande av planförslaget kommer cirka 1,5 hektar naturmark ianspråktas 
för nya ställplatser öster och söder om befi ntlig båtgård. Genomförandet innebär en ök-
ning av uppkommit dagvatten inom området som behöver omhändertas. 

På nästa sida redovisas övergripande beräkningar för hur mycket dagvatten området 
genererar före exploatering respektive efter exploatering samt differensen däremellan. Be-
räkningarna är gjorda enligt den så kallade rationella beräkningsmetoden för maxfl ödesdi-
mensionering från Svenskt Vattens publikation P110 (2016), och redovisar den maximala 
volymen uppkommit dagvatten vid ett 10 årsregn med 10 minuters varaktighet samt ett 20 
årsregn med 10 minuters varaktighet.
Beräkningen visar att vid ett genomförande av planförslaget kommer volymen dagvatten 
vid ett 20 årsregn med 10 minuters varaktighet att öka med 101,2 m3 jämfört med idag. 

Teckenförklaring 
Dagvattenledning

Rinnvägar  

Förklarande karta över områdets befi ntliga föriutsättningar för dagvattenhanteirng
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Bedömning
Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt utifrån förutsättningarna för hantering 
av dagvatten. Maxfl ödesdimensioneringen visar att planförslaget kommer att generera en 
betydande del dagvatten. Kommunen bedömer att det inom planområdet fi nns tillräckliga 
ytor inom föreslagen kvarters- och naturmark för att möjliggöra en eventuell renings- och 
fördröjningsanläggning.  

Samlad bedömning
Kommunen bedömer att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån de berörda 
allmänna intressena i plan- och bygglagens 2 kapitel. Följande allmänna intressen har 
hanterats:
• Påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB (1998:808)
• Påverkan på naturvärden
• Påverkan på kulturmiljövärden
• Påverkan på landskapsbild
• Översvämningsrisk till följd av höga vattennivåer i Vänern 
• Översvämningsrisk till följd av skyfall 
• Geotekniska förhållanden
• Hantering av dagvatten 

Före exploatering 
Återkomsttid 10 årsregn 20 årsregn Återkomsttid 10 årsregn 20 årsregn 
Flöde: liter per 
sekund 44,7 56,2 Flöde: liter per 

sekund 179 224,8

Flöde: m3 per 
10 minuter

26,8 33,7 Flöde: m3 per 
10 minuter

107,4 134,9

Differens 
Återkomsttid 10 årsregn 20 årsregn 
Flöde: liter per 
sekund 134,3 168,6

Flöde: m3 per 
10 minuter

80,6 101,2

Efter exploatering 
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Förslag till detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestad centralort, Mariestads kom-
mun har varit föremål för granskning under perioden 18 juni 2020 till den 3 augusti 2020. 
De synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att ett genomförande av planförsla-
get inte kommer att påverka riksintressen eller andra allmänna intressen negativt. Planför-
slaget innebär att en välanvänd allmän badplats inskränks till förmån för båtuppläggnings-
platsens parkeringsplatser, att ett attraktivt promenad- och rekreationsstråk i naturmiljö 
ersätts med ett icke jämförbart stråk, som visserligen är vattennära, men som ska löpa 
utmed höga, stängda båtskjulsväggar och plank, att isättning av vattenanknutna färdme-
del anordnas så nära badplatsen att det skapas risk för de oskyddade badgästernas hälsa 
och säkerhet samt att naturmark med goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv 
ianspråktas. Eftersom dessa värden är kopplade till de berörda riksintressena och strand-
skyddets syften så bedömer Länsstyrelsen att de på denna plats har företräde framför den 
föreslagna markanvändningen. Planförslaget kan därför inte anses vara god hushållning 
med mark och vatten.

Det saknas fortfarande en motivering till varför alternativa lokaliseringar inte är lämpliga 
eller inte fi nns, men även om sådana lokaliseringar hade angetts och kunnat uteslutas så 
bedömer Länsstyrelsen att värdena på den aktuella platsen är så pass höga att de inte får 
skadas på det sättet som planförslaget innebär.

Utöver hänsynstagande gentemot planområdets värden hade planhandlingarna även be-
hövt hantera följande:
• Utreda förekomst av markföroreningar och säkerställa eventuella nödvändiga säker-

hetsåtgärder.
• Klarlägga planområdets totala behov av vattenrening samt beskriva och så långt om 

möjligt säkerställa åtgärder som krävs för att inte påverka dricksvattentäkten.
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Om kommunen vill gå vidare med planen så bör kommunen även:
• Ta ställning till om planområdets stenblock i dagen kan innebära risk för människors 

säkerhet, samt redovisa ställningstagandet och eventuella åtgärder i planhandlingarna.
• Se över valet av planförfarande.

Motiv för bedömningen 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövnings-
grunderna:
• Ett riksintresse skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) följs inte (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, 
erosion)

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till prövningsgrunderna och nu kända förhållanden 
att frågor som berör strandskydd, riksintressen samt människors hälsa och säkerhet måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att Länsstyrelsen 
inte ska behöva pröva ett antagande av detaljplanen.

Planförslaget innebär skada på riksintressen och allmänna intressen
Planområdet ligger inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, enligt 4 kap 1-2 
§§ miljöbalken, samt gränsar till riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Kommunen har framfört att ett genomförande av planförslaget inte kommer att påverka 
de berörda riksintressena negativt och därmed inte innebär påtaglig skada. Länsstyrelsen 
delar inte denna bedömning.

Nybyggnation, med höga byggnadshöjder, i ett välbesökt friluftsområde och i direkt an-
slutning till Vänern och en badplats är ett stort ingrepp som riskerar att skada de värden 
som riksintressena avser att skydda. Landskapsbilden kommer att påverkas, både sett 
från Vänern och från badplatsen. Ett nytt promenadstråk intill båtuppläggningsplatsens 
västra plank och fasader är inte jämförbart med det nuvarande välbesökta promenadstrå-
ket genom naturmark. Planförslaget innebär även att en del av en allmän badplats tas i 
anspråk för att ge plats för fl er parkeringsplatser åt båtuppläggningsverksamheten, trots 
badplatsens frilufts- och rekreationsvärde samt dess bidrag till områdets totala attraktivitet 
och Mariestads kulturarv. Ianspråktagande av en sådan plats betyder därmed att allmän-
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na intressen tar skada på ett icke reversibelt sätt. Att dessutom möjliggöra för isättning 
av vattenscotrar, amfi biefl ygplan och diverse andra färdmedel i direkt anslutning till en 
badplats riskerar att leda till bullerstörningar och olyckor med de oskyddade badgästerna. 
Kommunen behöver därför undersöka vilka möjligheter det fi nns att hålla dessa delvis 
konfl ikterande verksamheter åtskilda. Promenadstråkets och badplatsens värden beskrivs 
närmare under nästa rubrik.

Utifrån nuvarande underlag så behöver Länsstyrelsen med hänsyn till de berörda riks-
intressena och därtill nära anknutna allmänna intressen överpröva detaljplanen om den 
antas.

Inget tillämpligt skäl för upphävande av strandskyddet har påvisats
Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd har kommunen åberopat 7 kap 18 c § 
punkt 4 miljöbalken – utvidgning av befi ntlig verksamhet. Denna punkt avser verksamhe-
ter som sedan tidigare ligger inom strandskyddat område och som behöver växa. Kravet 
för att punkten ska vara tillämplig är dock att verksamheten inte kan växa utanför områ-
det. Vad gäller viss verksamhet, vanligtvis miljöfarlig verksamhet, kan det vara svårt att 
utvidga på annan plats. Utvidgningen kan av olika skäl nödvändigtvis behöva ligga i direkt 
anslutning till övriga delar av verksamheten. Båtuppställningsplatser kan dock ligga var-
somhelst och måste inte nödvändigtvis lokaliseras till platser där det sedan tidigare fi nns 
båtuppställningsplatser. De måste inte ens ligga i direkt anslutning till vatten, utan det är 
vanligt att båtförvaring fi nns i industriområden i närheten av annan bullrande verksamhet 
där det kanske även fi nns bättre möjligheter att ta hand om de föroreningar som uppstår 
i dagvattnet. I direkt anslutning till en sjö är risken för att sådana föroreningar läcker ut i 
vattnet större. I större städer fi nns även alternativ där båtar förvaras i våningar på höjden, 
för att göra förvaringen mindre ytkrävande. De uppställningsplatser som enligt kommu-
nen ska fl yttas till Ekudden fi nns idag på andra platser inom tätorten, som kommunen 
avser exploatera med bostäder. Några detaljplaner som medger sådan bebyggelse har 
dock ännu inte antagits, och Länsstyrelsen ser därför inte att det fi nns ett aktuellt behov 
av att fl ytta båtupplaget till denna känsliga plats. Kommunen har inte heller visat att dessa 
uppställningsplatser inte kan placeras på annan plats än just på Ekudden.
Kommunen bedömer att området har låga naturvärden. Länsstyrelsen delar inte denna 
bedömning. Området utgörs av lövskog, med inslag av död ved och med bitvis fukti-
ga partier och mycket sten. Området ligger lågt och nära Vänern, vilket innebär att det 
ofta översvämmas. Området har därför goda förutsättningar för fågelliv, insekter och 
grod- och kräldjur. Fågelarter som enligt artportalen observerats i området är bland andra 
brun kärrhök, mindre hackspett, trastsångare och rörsångare. Länsstyrelsen har vid fl era 
tillfällen observerat orm i området, och i år har rävungar observerats (gryt fi nns enligt 
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NVI). Naturinventeringen är gjord i september/oktober och tar vare sig upp förekomst 
av fågelarter eller kräldjur. I en stenrik miljö i direkt anslutning till vattnet är det naturligt 
att förutsätta att det förekommer grod- och kräldjur. Med tanke på förekomst av lövskog, 
gamla träd, död ved och gamla träbyggnader är det också rimligt att anta att det fi nns 
fl addermöss i området. Inte heller detta tas upp i naturinventeringen. Sammanfattningsvis 
anser Länsstyrelsen att området har goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Kommunen bedömer även att området har låga värden för friluftsliv. Länsstyrelsen delar 
inte denna bedömning. Ekuddens badplats är en av Mariestads mest välbesökta. Enligt 
detaljplanen ska en del av stranden vid badplatsen tas i anspråk för utbyggnad av parke-
ringsplatser. Denna yta är den enda öppna gräsytan vid badplatsen, och här sitter det ofta 
allmänhet som solar och/eller grillar. Den vandringsled som går från Ekudden, bort mot 
Bäcken och vidare mot Lockerudsvägen är välanvänd. Idag går leden i skogsmiljö, där 
båtgården bara skymtar mellan träden eftersom skogsområdet fungerar som en buffert-
zon, för att sedan närma sig vattnet längre mot Bäcken. Detaljplanen innebär att en del av 
denna led måste dras om, längre från vattnet, och att kvarvarande del av leden kommer 
att gå precis intill båtgården istället för i skogsmiljö. Sammanfattningsvis anser Länssty-
relsen att området idag har höga värden för friluftslivet, och att detaljplanen medför en 
kraftig försämring av dessa värden i området.

Då inget tillämpligt skäl för upphävande av strandskyddet har kunnat påvisas och plan-
förslaget dessutom bedöms innebära kraftig försämring av värden kopplade till friluftsliv 
samt växt- och djurliv så bedömer Länsstyrelsen att förslaget strider mot strandskydds-
bestämmelserna. Utifrån nuvarande underlag måste Länsstyrelsen med hänsyn till strand-
skyddet överpröva detaljplanen om den antas.

Förekomst av markföroreningar måste utredas och vid behov regleras
I samrådshandlingarna har kommunen angett att förekomst av föroreningar inom 
planområdet ska utredas inför granskningen av planförslaget. Provtagning har dock inte 
utförts utan kommunen framför istället att det inte fi nns behov av utredning då den na-
turmark som ska tas i anspråk troligtvis inte är förorenad.

I motsats till kommunen bedömer Länsstyrelsen att provtagning är nödvändig för att 
få kännedom om på föroreningshalterna på platsen och på så sätt kunna förebygga att 
människor exponeras för eventuella hälsofarliga ämnen. Utredning krävs också för att 
kommunen ska kunna klargöra om det fi nns ett saneringsbehov och om detta behöver 
regleras med en planbestämmelse.
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Utförd miljöteknisk markundersökning ska, om föroreningar påträffas, omfatta en över-
siktlig riskbedömning för planerad markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att det kan 
vara lämpligt med samlingsprov på ytor där det skett båtuppställning.

I fall det behövs arbeten i vatten för att genomföra planen ska föroreningar i sediment 
undersökas och skyddsåtgärder beskrivas. Vid behov ska detta regleras med planbestäm-
melse.

Om föroreningshalten i marken inte klarläggs, och vid behov regleras, så måste Länssty-
relsen med hänsyn till risken för människors hälsa överpröva detaljplanen om den antas.

Föroreningar från verksamheten får inte påverka dricksvattentäkten
Planområdet omfattar en del av Vänern, som är klassad som skyddsområde för dricks-
vatten. Intagspunkten för dricksvattnet till Mariestads samhälle ligger väster om planom-
rådet. Föroreningar från till exempel reparationer, målning eller andra åtgärder kopplade 
till båtuppställningsplatsen behöver därmed tas omhand så att de inte kan föras vidare till 
dricksvattentäkten via dagvattnet. I dokumentet ”Bedömning av lämpligheten av markens 
användning” anges att den befi ntliga uppställningsplatsen har ett enskilt dagvattensystem 
som leds ut i Vänern utan fördröjning eller rening, men att parkeringsplatsen ska utrustas 
med en oljeavskiljare om den utformas för fl er än 50 parkeringsplatser. På grund av plan-
områdets direkta närhet till skyddsområdet för dricksvatten behöver planområdets totala 
behov av rening klarläggas. Nödvändiga åtgärder behöver därefter beskrivas i planhand-
lingarna och så långt som möjligt säkerställas.

Synpunkter på granskningshandlingen
Beskrivning av stenblockens påverkan på säkerheten bör beskrivas

I dokumentet ”Bedömning av lämpligheten av markens användning”, som Länsstyrelsen 
inte har kunnat ta ställning till tidigare eftersom det har tagits fram efter samrådet, anges 
att det inom planområdet fi nns stora stenblock i dagen. Kommunen bör ta ställning till 
om dessa stenblock kan innebära risk för människors säkerhet. Ställningstagandet och 
eventuella åtgärder bör redovisas i planhandlingarna.

Val av förfarande bör ses över
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§ ska utökat förfarande tillämpas om 
detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse samt 
om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I samrådshandlingarna hade 
val av förfarande inte angetts, men i granskningshandlingarna framgår att kommunen 
har tillämpat standardförfarande. Då planförslaget enligt Länsstyrelsens bedömning är 
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av betydande intresse för allmänheten och kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
bör kommunen överväga att byta förfarande för att undvika upphävande vid en eventuell 
senare domstolsprövning.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Ny pir kräver anmälan om/ tillstånd till vattenverksamhet
Förlängningen av piren kräver antingen en anmälan om vattenverksamhet eller tillstånd 
till vattenverksamhet. Utifrån nuvarande underlag är det troligtvis en anmälan som krävs.

Kommentarer
Kommunen kommenterar Länsstyrelsens yttrande rubrikvis. 

Planförslaget innebär skada på riksintressen och allmänna intressen
Kommentarer: Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning att ett genomförande av 
planförslaget innebär påtaglig skada på berörda riksintressen. 

Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § MB

Vad gäller riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § MB) redogör aktuell värdebeskrivning (FO 
42:5) att riksintressets kärnvärden utgörs av friluftsliv i orörd natur kopplat till Djuröar-
kipelagen, Brommö, Torsö, Fågelö samt strandremsan mellan Viksnäsudde - Sandviken/
Gluggen. Samtliga områden på ett betydande avstånd från aktuellt planområde. Planom-
rådets påverkan på riksintresset bör därför kunna avgränsas till en visuell påverkan och då 
endast från Torsö/Fågelö då övriga av de aktuella områdena inte har en visuell koppling 
med planområdet. Under värdebeskrivningens rubrik ”Åtgärder som påtagligt kan skada 
områdets värde” ges ett antal exempel på anläggningar som bedöms kunna utgöra en 
sådan påverkan. Där exemplifi eras telemaster, kraftledningar och vindkraft. Samtliga av 
dessa anläggningar är vanligtvis betydligt högre än den byggnadshöjd som möjliggörs 
inom planområdet. Vidare är det fågelvägen över 4,5 kilometer mellan den sydligaste de-
len av Fågelö till planområdet vilket utgör en visuell koppling och en påverkan till en del 
av riksintressets värdekärna. Kommunen gör bedömningen att den påverkan inte påtagligt 
skadar riksintresset. 

Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 § MB

Till antagandehandlingen kommer föreslagen planbestämmelsen för kvartersmark V1 att 
justeras till att endast omfatta förvaring av båtar. Vidare kommer även föreslagen allmän 
parkeringsplats närmast Ekuddens badplats att tas bort.

Kommunen anser att aktuellt planförslag är en viktig del i utveckling av Mariestads tätort 
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då planen möjliggör att attraktiv mark för bostadsändamål frigörs inom tätortens centrala 
delar som nu nyttjas för uppställning av båtar. Kommunen ser även värdet i att möjliggöra 
för fl er uppställningsplatser där tillgänglig lämplig infrastruktur redan fi nns. Att bygga 
vid befi ntlig infrastruktur är en av fyra planeringsprinciper som redovisas i kommunens 
översiktsplan (2018) för att planera på ett hållbart sätt.

Kommunen vill förtydliga att den nya vandringsleden som föreslås längs med Vänern 
inte syftar till att ersätta den befi ntliga vandringsleden öster om båtgården. Den befi ntliga 
leden ska vara kvar och dess dragning säkerhetsställs i plankartan. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget inte påtagligt skadar riksin-
tresset. 

Inget tillämpligt skäl för upphävande av strandskyddet har påvisats
Kommentarer: Att möjliggöra för nya uppställningsplatser som kräver transport till och 
ifrån infrastruktur för sjösättning kommer att ge fl era negativa konsekvenser så som 
ökade koldioxidutsläpp samt en ökad trafi k inom de centrala delarna av tätorten, vilket 
kan medföra negativa effekter på framkomlighet och stadsmiljön i stort. Det strider även 
emot planeringsprinciperna i kommunens gällande översiktsplan. Kommunen anser 
därför att föreslagen placering av nya båtuppställningsplatser i nära anslutning till den 
befi ntliga båtgården och tillhörande infrastruktur är lämplig. 

Kommunen ifrågasätter grunderna i Länsstyrelsens bedömning av behovet av nya alter-
nativa uppställningsplatser. Kommunen har under lång tid gjort fl era ställningstaganden i 
översiktliga planeringsdokument att man på sikt vill ändra markanvändningen inom fl era 
centrala områden inom tätorten som idag bland annat nyttjas för båtuppställning. Att 
Länsstyrelsen i sin bedömning av behovet av nya uppställningsplatser helt bortser från 
kommunens redovisade ställningstaganden om tätortens långsiktiga utveckling är olyck-
ligt. 

Vidare gör kommunen bedömningen, med stöd av upprättad naturvärdesinventering 
(2019), att planområdet har relativt låga naturvärden (berörda naturvärdesobjekt klassas 
som naturvärdes klass 3, påtagligt naturvärde). 

Vad gäller friluftsvärderna för den mark som föreslås att ianspråktas för nya uppställ-
ningsplatser bedömer kommunen att den har låga friluftsvärden på grund av dess otill-
gänglighet. Marken består idag av tät sly med en riklig mängd av stora stenblock som gör 
den mindre lämplig för friluftsliv. Kommunen anser att den föreslagna nya gångvägen 
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mellan Vänern och befi ntlig båtgård förbättrar tillgången till strandområdet och tillgäng-
ligheten till Vänern.     

Förekomst av markföroreningar måste utredas och vid behov regleras
Kommentarer: Kommunens bedömning gällande utredning av planområdets markförore-
ningar kvarstår. 

Föroreningar från verksamheten får inte påverka dricksvattentäkten
Kommentarer: Kommunen har i dokumentet ”Bedömning av lämpligheten av markens 
användning” pekat på behovet av att rena dagvattnet inom planområdet innan det når Vä-
nern samt gjort bedömning att detta kan göras inom föreslagen kvartersmark eller inom 
föreslagen naturmark. Kommunen bedömer att planförslagets genomförande inte riskerar 
att påverka dricksvattentäkten. 

Synpunkter på granskningshandlingen
Beskrivning av stenblockens påverkan på säkerheten 
Kommentarer: Kommunen kommer att beskriva risker och eventuella åtgärder kopplat 
till förekomsten av stenblock i antagandehandlings bilaga ”Bedömning av lämpligheten av 
markens användning”. 

Vad gäller bilagan ”Bedömning av lämpligheten av markens användning” var den en del 
av samrådshandlingarna. Länsstyrelsen kommenterade även bilagan i sitt samrådsyttrande 
(2020-02-14). 

Val av förfarande 
Kommentarer: Kommunen delar inte Länsstyrelsens åsikt att planförslaget är av betydan-
de allmänt intresse eller att dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan, därför har ett standardförfarande bedöms som lämpligt. I samrådet angavs val av 
förfarande på plankartan men har efter Länsstyrelsens synpunkter i samrådet även angetts 
i planbeskrivningen. 

Ny pir kräver anmälan om/ tillstånd till vattenverksamhet
Kommentarer: Noteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.
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• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta.

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

Kommentarer
Noteras. 

Tekniskanämnden 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av 
Marieholm 10: 1 och har följande att erinra avseende planförslaget:

• Området är inte beläget inom kommunalt verksamhetsområde. Det behöver framgå 
tydligt i planbeskrivningen att området inte ska ingå i kommunalt verksamhetsområde 
och de kommunala åtagandena som görs inom området rör den skattefi nansierade 
delen av kommunen, ej VA-kollektivet.

Kommentarer
Noteras. 

Naturskyddsföreningen
Vid Vänern råder utvidgat strandskydd intill 300 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet (7 kapitlet 13-14 §§ miljöbalken).  

Vid den befi ntliga båtförvaringsplatsen planeras en stor hög hall för vinterförvaring av 
båtar som skulle helt överskugga allt annat. 

I det enskilda fallet kan det medges dispens från strandskyddet, om det fi nns särskilda 
skäl (7 kapitlet 18c§). 

Särskilda skäl är att området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften;
Mariestads naturskyddsförening anser inte att de befi ntliga båtuppställningsplatserna har 
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någon historisk förankring eller speciellt värde för platsen. De utgör redan idag en barriär 
för allmänhetens åtkomst till strandlinjen.

2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen;
Mariestads naturskyddsförening anser att den planerade utvidgningen kommer i allra 
högsta grad att störa området närmast strandlinjen.

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området;
Mariestads naturskyddsförening anser att en förlängning av piren hotar/stör djurlivet 
i området. Den bef. piren uppfyller funktionen för sjösättning av båtar men kan också 
tillgodoses på annan plats.

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ge-
nomföras utanför området;
Mariestads naturskyddsförening anser att båtar kan mycket väl lagras utanför området. 
Det är direkt olämpligt att bygga en lagerhall i ett av stadens mest värdefulla naturområ-
den.

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Mariestads naturskyddsförening bedömer inte båtuppställningsplatser som ett angeläget 
allmänintresse. Båtuppställningar kan placeras utanför området. Uppställningsplatser för 
båtar måste snarare ses som ett särintresse för en begränsad del av kommunens invåna-
re. Cirka 4% av Sveriges befolkning har en båt som är för stor för att vinterförvara på 
egen tomt eller garage (dvs ej kajak, jolle, eller mindre eka), statistik ur ”Fakta om båtli-
vet 2019”. En sjöstad av Mariestad storlek kan man tänka att båtinnehavet är större än 
riksgenomsnittet men även om man mer än fördubblar siffran är det endast kanske 10 % 
båtinnehavare att ställa mot de 90 % som inte har båt, dvs ett särintresse.

Kommunen har inte undersökt om marken på området är förorenat av TCT och har 
heller inte för avsikt att göra en sådan utredning trots att dagvattnet från området rinner 
orenat ut i Vänern alldeles bredvid en badstrand.  Stranden är välbesökt av familjer med 
små barn och ligger bredvid stadens campingplats. Stranden är långgrund och det är lätt 
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att ta sig till den från staden även om man inte har stora ekonomiska möjligheter eller 
är utan bil. De som har båt kan ta sig till andra mer isolerade badmöjligheter i övärlden 
utanför staden men de övriga har rätt till en badplats som inte riskerar att förorenas eller 
behöva riskera att bli påkörd av en vattenscooter.
  
Mariestads naturskyddsförening anser att det ska göras en markundersökning för att 
bedöma förekomst av miljögifter samt snarast tillse att dagvattnet (om båtuppställnings-
platsen ens ska vara kvar på platsen) knyts till det kommunala dagvattennätet.  
Mariestads naturskyddsförening anser att det är bättre att samla båtförvaring och båtil-
äggning på en plats ex i hamnen än att fl era naturområden fylls av uppställningsplatser, 
lagerbyggnader och parkeringsplatser.

Kommentarer
Kommunen delar Naturskyddsföreningens åsikt att Ekudden är Mariestads mest värde-
fulla natur- och rekreationsområde. Där fi nns möjlighet till rekreation och friluftsliv på 
gångavstånd från stadens centrum. Kommunen argumenterar dock för att dessa värden 
inte är gällande på varje plats inom Ekuddenområdet. Exempelvis bedöms den mark som  
föreslås att ianspråktas för nya uppställningsplatser, öster och söder om befi ntlig båtgård, 
inte vara lämplig för friluftsliv och har låga friluftsvärden på grund av sin otillgängliga 
terräng. Genomförd naturvärdesinventering (2019) påvisar även att området har relativt 
låga naturvärden där byggnation föreslås. 

Planförslaget är ett delprojekt för att på sikt möjliggöra byggnation på centralmark i 
staden som idag nyttjas som uppställningsplatser. För att möjliggöra byggnation måste 
först en alternativ plats för båtuppställning anläggas. Förslagets lokalisering till Ekudden 
grundas i tillgängligheten till befi ntlig infrastruktur för sjösättning samt andra samord-
ningsvinster som uppkommer när samma typ av verksamheter samlas på samma plats. 

Vad gäller områdets eventuella föroreningar gör kommunen bedömningen att marken 
där anläggning av nya uppställningsplatser föreslås, öster och söder om befi ntlig båtgård, 
sannolikt inte är förorenad och en undersökning är således inte i behov. Eventuella föro-
reningar inom den befi ntliga båtgården som har uppkommit i samband med föreningens 
verksamhet är föreningens ansvar att omhänderta och sanera, enligt gällande nyttjande-
rättsavtal mellan båtgårdsföreningen och kommunen från år 2000. Planförslaget föreslår 
att dagvattnet inom planområdet ska renas innan det når recipient, tillräcklig markyta för 
detta bedöms rymmas inom både föreslagen natur- och kvartersmark. 
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Båtgårdsföreningen 
Ang. Förminskning av gräsmatta vid bad.

Båtgårdsföreningen är emot att stora delar av strandbadets gräsmatta tas i anspråk till 
förmån för bilparkeringar. Det måste vara bättre att få till parkeringar i nord östra hörnet, 
mellan Ekuddenvägen och befi ntliga båt skjul. Och att bygga de nya skjulen mera söder 
ut.

Ang. körgrind vid vårt norra plank till öster.

Tittar man på förslaget till detaljplan så är inte den östra grinden på vårt norra planket 
med. Den måste fi nnas där för att komma ut med båtar som står i det hörnet.

Piren och muddring

Båtgårdsföreningen tycker inte att det är motiverat med en ny pir på ca 70 meter
och all den muddring det för med sig. Ett förslag skulle vara att man tar bort er sjösätt-
ningsramp i vår sjösättningshamn och bygger en ny brygga ut med vår södra pir.
Sedan kan man bygga en ny sjösättningsramp utanför hamnbassängen.
Så kanske vi får bort lite av buskörningen i sjösättningshamnen

Hur ska den nya anläggningen drivas?

Hur tänker ni er med sjösättningshamnen?

Plus många mera frågor!

Kommentarer
Förslaget om nya parkeringsplatser norr om Ekuddenvägen kommer till antagandehand-
lingen att utgå. 

Kommunen noterar föreningens synpunkt angående båtgårdens östra infart. 

Kommunen bedömer att det fi nns ett behov av att förlänga vågbrytaren i samband med 
att nya uppställningsplatser möjliggörs. 

Frågan hur de föreslagna uppställningsplatserna ska drivas samt nyttjande av sjösättnings-
anläggningen kommer att utredas vidare i en dialog med Båtgårdsföreningen. 
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Marianne Svensson
Med anledning av den planerade utbyggnaden av båtgården på Ekudden vill jag lämna 
några synpunkter. När 17 m av gräsytan tas i anspråk för parkering, försvinner större 
delen av all gräsyta. Sedan återstår mest sandstrand, klippor och skogsområden. 14 stora 
träd som ger svalkande skugga försvinner också. Detta område är särskilt bra för äldre, 
då det är lätt att nå och man kan hålla avstånd. Badplatsen skulle bli kraftigt decimerad. 
Det verkar orimligt att båtar ska få upphäva strandskyddet. Det viktiga måste ju vara att 
många människor har glädje av platsen. Ett fåtal båtägare borde inte prioriteras. Jag hopp-
as därför att detta projekt stannar på skrivbordet. 

Kommentarer
Parkeringen som föreslogs närmast den befi ntliga badplatsen kommer att tas bort från 
planförslaget. 

Planförslaget skapar förutsättningar för en stadsutveckling inom Mariestads tätort. Idag 
nyttjas attraktiv mark inom Mariestads tätort (till exempel i Yttrehamn och delar av 
Katthavets industriområde) för uppställning av båtar. Kommunen har ambition att på sikt 
utveckla dessa områden till annan användning. För att kunna göra det behöver det fi nns 
alternativa och attraktiva uppställningsplatser för båtar inom tätorten. Kommunen bedö-
mer att planförslagets lokalisering på Ekudden är lämplig utifrån bland annat närheten till 
befi ntlig sjösättningsanläggning och annan befi ntlig infrastruktur.  

Malin Stridh
Det är redan för lite gräsyta vid Ekuddens bad. Var ska turister, badgäster och de som vill 
njuta av sjön ta vägen? Om vi vill bygga ut turismen i stan bör det inte prioriteras båtför-
varing och parkering på en av de platser där fl est turister bor och vill vara. Det fi nns gott 
om plats att bygga parkeringar vid utomhuspoolen istället. Prioritera handikapp- platser 
närmast badet och låt övriga ta en kort promenad.

Kommentarer
Parkeringen som föreslogs närmast den befi ntliga badplatsen kommer att tas bort från 
planförslaget. 

Följande svarande har inget att erinra:

• Miljö- och byggnadsnämnden
• Vattenfall 



16

Följande ändringar kommer genomföras med anled-
ning av inkomna synpunkter

• Planbestämmelsen V1 ändras till lydelsen ”Förvaring av båtar”. 
• Del av föreslagen parkeringsplats på södra sidan av Ekuddenvägen kommer att tas 

bort för att möjliggöra in- och utfart till befi ntlig båtgård. 
• Föreslaget om utvidgning av parkeringsplatsen norr ut närmast badplatsen kommer 

att tas bort.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 225                                                   Dnr 2018/00329  

Medborgarförslag om vindkraftverksamhet i Västra 
Kinneskogen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget i del 2 ska anses vara besvarat 
och i del 1 även verkställt.  

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Ett antal kommuninvånare har i ett medborgarförslag, daterat 2018-09-21 till 
kommunfullmäktige framfört följande: 

Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad vid sammanträde den 24 september 
2018 fastställer kommunstyrelsens beslut Ks § 165 att inte tillstyrka den av 
miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i  Västra Kinneskogen, 
Mariestads kommun. 

Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att ändra vindbruksplanen – 
tematiska tillägget till översiktsplanen – och tar bort det utpekandet av området 
Västra Kinneskogen Mariestad som lämpligt för vindkraft. 

Kommunfullmäktige har i beslut överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mariestads kommun har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut angående 
vindkraft i Västra Kinneskogen. Kommunfullmäktige har vidare meddelat mark- och 
miljödomstolen att kommunen med stöd av 16 kap. 4 § miljöbalken inte tillstyrker 
det vindkraftsbolagets ansökan om tillstånd för vindkraftverk i Västra Kinneskogen. 
Det innebär att kommunfullmäktige beslutat i linje med vad som framförts i punkt 1 
i medborgarförslaget.  

Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt miljöprövningsdelegationens beslut. 
Mark- miljödomstolens beslut har överklagats av vindkraftsbolaget och ärendet ligger 
nu för beslut i mark- och miljööverdomstolen. Det är oklart när ett slutligt beslut kan 
väntas. 

Vad gäller punkt 2 i medborgarförslaget är situationen den att Västra Kinneskogen 
fortfarande ligger kvar som lämpligt område för vindkraft. Detta regleras dock inte i 
ett tematiskt tema till översiktsplanen, utan direkt i Översiktsplan 2030. I samband 
med att området arbetades in i översiktsplanen skärptes också riktlinjerna för 
vindkraftverksamheten. Nu gäller att vindkraftverk inte får byggas närmare än 900 
meter från befintlig bostadsbebyggelse och att ljudnivån från verken inte får överstiga 
35 db (A). 
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Mot bakgrund av att kommunfullmäktige i det aktuella vindkraftärendet valt att inte 
tillstyrka ansökan blir det ställningstagandet vägledande även för andra 
vindkraftföretag. Västra Kinneskogen kommer därmed, med stor sannolikhet och 
precis som förslagsställarna vill, att utgå som lämpligt vindkraftområde. Formellt kan 
detta ske i samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras, vilket beräknas ske 
under år 2022. Medborgarförslaget kan i den delen således betraktas som besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar om följande ändring i förslag till beslut: Kommunfullmäktige 
beslutar att medborgarförslaget i del 2 ska avslås och i del 1 anses vara besvarat.  

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 427/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 

Protokollsutdrag kf § 65/18 

Medborgarförslag 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Förslagsställare) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag om vindkraftverksamhet i 
Västra Kinneskogen 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget i del 2 ska anses vara 
besvarat och i del 1 även verkställt.           

Bakgrund 

Ett antal kommuninvånare har i ett medborgarförslag, daterat 2018-09-21 

till kommunfullmäktige framfört följande: 

1. Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad vid sammanträde 

den 24 september 2018 fastställer kommunstyrelsens beslut 

Ks § 165 att inte tillstyrka den av miljöprövningsdelegationen 

beslutade vindkraftparken i  Västra Kinneskogen, Mariestads 

kommun. 

2. Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att ändra 

vindbruksplanen – tematiska tillägget till översiktsplanen – 

och tar bort det utpekandet av området Västra Kinneskogen 

Mariestad som lämpligt för vindkraft. 

Mariestads kommun har överklagat miljöprövningsdelegationens 

beslut angående vindkraft i Västra Kinneskogen. Kommunfullmäktige 

har vidare meddelat mark- och miljödomstolen att kommunen med 

stöd av 16 kap. 4 § miljöbalken inte tillstyrker det vindkraftsbolagets 

ansökan om tillstånd för vindkraftverk i Västra Kinneskogen. Det 

innebär att kommunfullmäktige beslutat i linje med vad som 

framförts i punkt 1 i medborgarförslaget.  

Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt 

miljöprövningsdelegationens beslut. Mark- miljödomstolens beslut 

har överklagats av vindkraftsbolaget och ärendet ligger nu för beslut i 

mark- och miljööverdomstolen. Det är oklart när ett slutligt beslut 

kan väntas. 
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Vad gäller punkt 2 i medborgarförslaget är situationen den att Västra 

Kinneskogen fortfarande ligger kvar som lämpligt område för 

vindkraft. Detta regleras dock inte i ett tematiskt tema till 

översiktsplanen, utan direkt i Översiktsplan 2030. I samband med att 

området arbetades in i översiktsplanen skärptes också riktlinjerna för 

vindkraftverksamheten. Nu gäller att vindkraftverk inte får byggas 

närmare än 900 meter från befintlig bostadsbebyggelse och att 

ljudnivån från verken inte får överstiga 35 db (A). 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige i det aktuella 

vindkraftärendet valt att inte tillstyrka ansökan blir det 

ställningstagandet vägledande även för andra vindkraftföretag. Västra 

Kinneskogen kommer därmed, med stor sannolikhet och precis som 

förslagsställarna vill, att utgå som lämpligt vindkraftområde. Formellt 

kan detta ske i samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras, 

vilket beräknas ske under år 2022. Medborgarförslaget kan i den delen 

således betraktas som besvarat.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-03 
 
Medborgarförslag         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Förslagsställaren  
 



Datum: 2020-12-02 
Dnr:2018/00329  
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Sektor samhällsbyggnad 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 

 

Svar på medborgarförslag avseende vindkraft i 

Västra Kinneskogen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget i del 2 ska anses vara 

besvarat och i del 1 även verkställt.  

Bakgrund 

Stig-Arne Karlsson och 41 andra kommuninvånare har i medborgarförslag, 

daterat 2018-09-21 till kommunfullmäktige framfört följande: 

1. Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad vid sammanträde den 24 

september 2018 fastställer kommunstyrelsens beslut KS § 165 att inte 

tillstyrka den av miljöprövningsdelegationen beslutade vindkraftparken i  

Västra Kinneskogen, Mariestads kommun. 

2. Vi yrkar att kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att ändra 

vindbruksplanen – tematiska tillägget till översiktsplanen – och tar bort 

det utpekandet av området Västra Kinneskogen Mariestad som lämpligt 

för vindkraft. 

Mariestads kommun har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut angående 

vindkraft i Västra Kinneskogen. Kommunfullmäktige har vidare meddelat mark- 

och miljödomstolen att kommunen med stöd av 16 kap. 4 § miljöbalken inte 

tillstyrker det vindkraftsbolagets ansökan om tillstånd för vindkraftverk i Västra 

Kinneskogen. Det innebär att kommunfullmäktige beslutat i linje med vad som 

framförts i punkt 1 i medborgarförslaget.  

Mark- och miljödomstolen har därefter upphävt miljöprövningsdelegationens 

beslut. Mark- miljödomstolens beslut har överklagats av vindkraftsbolaget och 

ärendet ligger nu för beslut i mark- och miljööverdomstolen. Det är oklart när ett 

slutligt beslut kan väntas. 

Vad gäller punkt 2 i medborgarförslaget är situationen den att Västra 

Kinneskogen fortfarande kvar som lämpligt område för vindkraft. Detta regleras 

dock inte i ett tematiskt tema till översiktsplanen, utan direkt i Översiktsplan 2030. 
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I samband med att området arbetades in i översiktsplanen skärptes också 

riktlinjerna för vindkraftverksamheten. Nu gäller att vindkraftverk inte får byggas 

närmare än 900 m från befintlig bostadsbebyggelse och att ljudnivån från verken 

inte får överstiga 35 db (A). 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige i det aktuella vindkraftärendet valt att 

inte tillstyrka ansökan blir det ställningstagandet vägledande även för andra 

vindkraftföretag. Västra Kinneskogen kommer därmed, med stor sannolikhet och 

precis som förslagsställarna vill, att utgå som lämpligt vindkraftområde. Formellt 

kan detta ske i samband med att översiktsplanen aktualitetsförklaras, vilket 

beräknas ske under år 2022. Medborgarförslaget kan i den delen således betraktas 

som besvarat. 

 

Underlag för beslut 

Medborgarförslaget 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Förslagsställarna 

Samhällsbyggnadschefen 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 236                                                   Dnr 2020/00407  

Motion om att utöka den politiska styrgruppen för framtagandet 
av handlingsplan för Agenda 2030 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.  

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) och Henrik Claesson (MAP) har i en 
motion till kommunfullmäktige föreslagit att den politiska styrgruppen för 
framtagandet av handlingsplanen för att uppnå Agenda 2030 ska utökas så att 
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktiges erbjuds att ha en 
representant i styrgruppen. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 103, beslutat överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  

Förenta nationerna antog år 2015 en resolution om målformuleringar för att stoppa 
klimatförändringar och utrota fattigdom till år 2030. Målen benämns de Globala 
målen och de samlas i Agenda 2030. Samtliga FN:s medlemsländer har därmed 
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. Den svenska 
regeringen har tillsatt en särskild delegation, Agenda 2030-delegationen, för att stödja 
och stimulera arbetet med att nå målen. Delegationen konstaterar att utmaningarna i 
Agenda 2030 är till stor del globala, medan lösningarna är oftast lokala   

Kommunstyrelsen har i beslut den 11 november 2019, § 198, tagit beslut om att 
Mariestads kommun ska ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med att nå 
målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen är genom detta beslut uppdragets beställare 
och beslutade samtidigt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra den politiska 
styrgruppen för arbetet med handlingsplanen. 

Fullmäktige har att ta ställning till om den politiska styrgruppen för framtagande av 
handlingsplan för Agenda 2030 ska utökas i enlighet med motionärernas förslag. En 
styrgrupp är ytterst ansvarig för ett projekt/arbete och ska säkerställa att målen är 
relevanta, aktivt följa upp status och ge förslag till beslut till respektive berörd 
nämnd. För att en styrgrupp ska vara hanterbar och tillsammans kunna utföra ett 
effektivt arbete är det centralt att beakta såväl styrgruppen storlek som 
sammansättning. Att ta ställning till är därför om en mer omfattande styrgrupp 
lämpligen uppfyller detta ansvar. Sammansättningen sker oftast utifrån berörda 
nämnders presidier och hur denna sammansättning ska utformas är en rent politisk 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

fråga. Det finns andra möjligheter att skapa delaktighet för övriga i fullmäktige 
representerade partier.  

Ett möjligt alternativ att involvera de övriga fullmäktigepartierna samt även relevanta 
föreningar, skulle kunna vara att förslag på handlingsplan skickas på remiss för 
yttrande till samtliga fullmäktigepartier och relevanta föreningar. På så vis inhämtas 
samtliga partiers synpunkter inför ett antagande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 413/20 

Kommunchefens förslag  

Protokollsutdrag ks § 198/20  

Kf § 103/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att utöka den politiska styrgruppen för 
framtagandet av handlingsplan för Agenda 2030 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) och Henrik Claesson (MAP) har i en 
motion till kommunfullmäktige föreslagit att den politiska styrgruppen för 
framtagandet av handlingsplanen för att uppnå Agenda 2030 ska utökas så att 
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktiges erbjuds att ha en 
representant i styrgruppen. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 103, beslutat överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  

Förenta nationerna antog år 2015 en resolution om målformuleringar för att stoppa 
klimatförändringar och utrota fattigdom till år 2030. Målen benämns de Globala 
målen och de samlas i Agenda 2030. Samtliga FN:s medlemsländer har därmed 
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. Den svenska 
regeringen har tillsatt en särskild delegation, Agenda 2030-delegationen, för att stödja 
och stimulera arbetet med att nå målen. Delegationen konstaterar att utmaningarna i 
Agenda 2030 är till stor del globala, medan lösningarna är oftast lokala   

Kommunstyrelsen har i beslut den 11 november 2019, § 198, tagit beslut om att 
Mariestads kommun ska ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med att nå 
målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen är genom detta beslut uppdragets beställare 
och beslutade samtidigt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra den politiska 
styrgruppen för arbetet med handlingsplanen. 

Fullmäktige har att ta ställning till om den politiska styrgruppen för framtagande av 
handlingsplan för Agenda 2030 ska utökas i enlighet med motionärernas förslag. En 
styrgrupp är ytterst ansvarig för ett projekt/arbete och ska säkerställa att målen är 
relevanta, aktivt följa upp status och ge förslag till beslut till respektive berörd 
nämnd. För att en styrgrupp ska vara hanterbar och tillsammans kunna utföra ett 
effektivt arbete är det centralt att beakta såväl styrgruppen storlek som 
sammansättning. Att ta ställning till är därför om en mer omfattande styrgrupp 
lämpligen uppfyller detta ansvar. Sammansättningen sker oftast utifrån berörda 
nämnders presidier och hur denna sammansättning ska utformas är en rent politisk 
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fråga. Det finns andra möjligheter att skapa delaktighet för övriga i fullmäktige 
representerade partier. Ett möjligt alternativ att involvera de övriga 
fullmäktigepartierna samt även relevanta föreningar, skulle kunna vara att förslag på 
handlingsplan skickas på remiss för yttrande till samtliga fullmäktigepartier och 
relevanta föreningar. På så vis inhämtas samtliga partiers synpunkter inför ett 
antagande.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens förslag  
 
Protokollsutdrag ks § 198/20  
 
Kf § 103/20 
 
Motionen      
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson)   
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Kf § 103 (forts.) 

Motion om att utöka den politiska styrgruppen för 
framtagandet av handlingsplan för Agenda 2030 
(KS 2020/407) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V), Mats Karlsson (MP) och Henrik Claesson (MAP) har i en 
motion föreslagit att den politiska styrgruppen för framtagandet av 
handlingsplanen för att uppnå Agenda 2030 ska utökas så att samtliga partier 
som är representerade i kommunfullmäktige erbjuds att ha en representant i 
styrgruppen. 

 
Expedieras till: 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark  
 

 



Motion om att utöka den politiska styrgruppen för 
framtagandet av ”Handlingsplan för Agenda 2030” 
 

Mariestads kommun håller på att ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med att uppnå de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen har utsett kommunstyrelsens 
arbetsutskott till politisk styrgrupp för detta. Handlingsplanen för Agenda 2030 kommer att utgöra 
grunden för kommunens miljö- och klimatarbete under de närmaste 10 åren.  

Den politiska majoriteten har genom kommunalrådet Johan Abrahamsson flera gånger uttryckt en 
önskan att oppositionen ska komma med fler initiativ angående kommunens miljö- och klimatarbete. 
De har också uttryckt en generell ovilja mot att förslag ska återremitteras för ytterligare utredning 
när de väl har nått kommunfullmäktige.  

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Mariestadspartiet delar åsikten att det är nödvändigt att så många 
som partier som möjligt är aktiva, delaktiga och drivande inom kommunens politiska miljö- och 
klimatarbete. Vi bedömer att det mest verkningsfulla sättet att göra det i detta läge, är genom att 
påverka utformningen av kommunens systematiska miljö- och klimatarbete, det vill säga 
handlingsplanen för att uppnå Agenda 2030.  

Vi delar också åsikten att det är bra om den politiska processen inte behöver fördröjas genom 
återremisser. Ett effektivt sätt att uppnå detta är att alla partier ges tillfälle att tycka till och påverka 
handlingsplanen redan i ett tidigt skede. I styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, är bara tre 
partier representerade. Det är ingen lämplig sammansättning ur det här perspektivet.  

En utökning av antalet representerade partier i styrgruppen skulle också ge tillfälle att fundera över 
vilka politiska befattningar som vore bra att ha med i styrgruppen, till exempel ordförandena för 
Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.  

Vi föreslår därför att: 

- Den politiska styrgruppen för framtagandet av handlingsplanen för att uppnå Agenda 2030 
snarast utökas, så att samtliga partier som är representerade i Mariestads 
kommunfullmäktige erbjuds att ha en representant i styrgruppen 

 

Britta Wänström Mats Karlsson   Henrik Claesson 
Vänsterpartiet      Miljöpartiet   Mariestadspartiet 

                              
   

 

Mariestad, oktober 2020   
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Kommunstyrelsen 

Ks § 198                                                   Dnr 2019/00372  

Handlingsplan för kommunens arbete med Agenda 2030 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska ta fram en handlingsplan 
för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. 

2. Kommunstyrelsen är genom detta beslut uppdragets beställare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för arbetet med 
handlingsplanen. 

3. Chefen för sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att ansvara för 
handlingsplanens framtagande. Samarbete ska sökas med Biosfärsområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle och andra relevanta organisationer. 

4. Chefen för sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram förslag till 
projektplan inklusive budget och undersöka förutsättningarna för extern 
medfinansiering av arbetet. 

5. Kommunstyrelsen ska ansöka om medlemskap i kommunikationssatsningen 
Glokala Sverige.  

Bakgrund 

FN antog år 2015 en resolution om målformuleringar för att stoppa 
klimatförändringar och utrota fattigdom till år 2030. Målen benämns de Globala 
målen och de samlas i Agenda 2030. Samtliga FN:s medlemsländer har därmed 
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål och 169 delmål. 

Den svenska regeringen har tillsatt en särskild delegation, Agenda 2030-delegationen, 
för att stödja och stimulera arbetet med att nå målen. Delegationen konstaterar att 
utmaningarna i Agenda 2030 är till stor del globala, medan lösningarna är oftast 
lokala   

Mariestads kommun arbetar målmedvetet på olika sätt och inom samtliga nämnder 
för att nå intentionerna i Agenda 2030. Arbetet inom biosfärsområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle, ElectriVillage, miljöprogram, initiativ kring social 
hållbarhet och värdegrund är några få exempel. Kommunen saknar dock en 
övergripande handlingsplan för det systematiska arbetet med att nå relevanta mål i 
Agenda 2030. De flesta kommuner har eller har initierat ett arbete för att skapa 
denna typ av handlingsprogram. 

Under 2019 har Sveriges kommuner och landsting kompletterat nyckeltalsurvalet i 
uppföljningsverktyget Kolada med indikatorer som visar kommuners arbete för att 
nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Flera ”miljörankingar” värderar även 
kommunernas strategiska arbete med Agenda 2030 högt i sina bedömningar.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 352/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

 Sveriges kommuner och landsting:  

 Regeringskansliet, Handlingsplan 2030, 2018-2020  

 Ansökan Glokala Sverige 

 Härryda kommuns handlingsplan (Exempel på kommuns handlingsplaner för 
Agenda 2030-arbetet)  

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 235                                                   Dnr 2020/00080  

Motion om ekonomiskt tillskott till Mariestads kommun för år 
2020 att användas inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2020 om justering av drift- och 
investeringsbudget 2020, kf § 100.  

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
de medel som riksdagen fattat beslut om som innebär extra tillskott till kommunerna 
ska användas inom socialnämnden och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 13, beslutat överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 om att justera drift- och 
investeringsbudgeten för år 2020. Denna justering innebar att socialnämnden 
tillfördes 10,5 miljoner kronor för ökade kostnader för försörjningsstöd och 
placeringar samt 2,5 miljoner kronor avsättes för så kallat ”trappstegsboende”.  

Utbildningsnämnden tillfördes 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader och 
kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och gymnasiesärskola.  

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att motionen därmed ska 
anses besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 414/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollsutdrag kf § 100/20 

Protokollsutdrag kf § 13/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Motionären) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om ekonomiskt tillskott till Mariestads 
kommun för år 2020 att användas inom 
socialnämnden och utbildningsnämnden 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2020 om justering av drift- och 
investeringsbudget 2020, kf § 100.           

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att de medel som riksdagen fattat 

beslut om som innebär extra tillskott till kommunerna ska användas 

inom socialnämnden och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 13, beslutat 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 om att justera drift- och 
investeringsbudgeten för år 2020. Denna justering innebar att socialnämnden 
tillfördes 10,5 miljoner kronor för ökade kostnader för försörjningsstöd och 
placeringar samt 2,5 miljoner kronor avsättes för så kallat ”trappstegsboende”.  

Utbildningsnämnden tillfördes 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader och 
kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och gymnasiesärskola.  

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att motionen därmed 
ska anses besvarad.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
 
Protokollsutdrag kf § 100/20 
 
Protokollsutdrag kf § 13/20 
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Motionen         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Motionären)  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-11-18 
Dnr: KS 2020/80   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Christina Olsson 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om ekonomiskt tillskott till Mariestads 
kommun för år 2020 att användas inom 
socialnämnden och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2020 om 

justering av drift- och investeringsbudget 2020, kf § 100.           

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att de medel som riksdagen fattat 

beslut om som innebär extra tillskott till kommunerna ska användas 

inom socialnämnden och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 13, beslutat 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 om att justera drift- och 
investeringsbudgeten för år 2020. Denna justering innebar att socialnämnden 
tillfördes 10,5 miljoner kronor för ökade kostnader för försörjningsstöd och 
placeringar samt 2,5 miljoner kronor avsättes för så kallat ”trappstegsboende”.  

Utbildningsnämnden tillfördes 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader och 
kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och gymnasiesärskola.  

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut föreslås att motionen 

därmed ska anses besvarad.  

Underlag för beslut 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 

Protokollsutdrag kf § 100/20 

Protokollsutdrag kf § 13/20 

Motionen         
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2(2) 
 

 

Christina Olsson 
Ekonomichef   
 



 

 

Pengar till kommunerna för år 2020 

 

 

Under 2020 kommer Riksdagen att fatta beslut om ytterligare ekonomiskt tillskott till 

kommunerna. Pengarna kommer att få användas under innevarande år. 

Syftet med tillskottet är att pengarna ska gå till välfärden, i första hand för att förhindra 

besparingar men också för förbättringar. I Mariestads kommun är ekonomin ansträngd i 

framför allt socialnämnden men även i utbildningsnämnden, varför ett tillskott vore viktigt. 

 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet att 

 

Ekonomiskt tillskott till Mariestads kommun för år 2020 ska användas inom socialnämnden 

och utbildningsnämnden 

 

 

Mariestad i februari 2020 

 

Marie Engström Rosengren  

Vänsterpartiet 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 13 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  

  

Motion om extra medel till kommunerna för år 2020 (KS 2020/80) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren för Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att det 
ytterligare ekonomiska tillskott till kommunerna som riksdagen ska besluta om 
under 2020 och som avser innevarande år, ska användas inom socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 100 Dnr 2019/00021  

Justering av drift- och investeringsbudget 2020 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera drift- och investeringsbudget för år 
2020 enligt följande:  

 

Driftbudget 

a) Socialnämnden tillförs 10,5 miljoner kronor för ökade kostnader för 
försörjningsstöd och placeringar. 

b) Utbildningsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader 
och kostnadstäckning för ombyggnation av centralköket och 
gymnasiesärskola. 

c) Tekniska nämnden tillförs 1,5 miljoner kronor för att kunna möta 
kostnadsökningarna orsakade av skadegörelse på kommunala 
fastigheter. 

d) Kommunstyrelsens medel till förfogande utökas med 1,7 miljoner 
kronor. Dessa pengar ska öronmärkas för driftkostnader på 
idrottsanläggningar (fotbollsmål, ismaskin med mera) i enlighet med 
skötselavtal mellan kommunen och föreningarna.   

 

Investeringsbudget 

e) 15 miljoner kronor avsätts till en tidigarelagd ombyggnad och 
renovering av Kvarnstenens skola. Budgeten för skollokaler ska utökas 
med ovan nämnd summa.  

f) 2,1 miljoner kronor avsätts för färdigställande av hamnen.  

g) Utökning av reinvesteringsbudgeten med 6,1 miljoner kronor för 
brandskyddsåtgärder och färdigställande av projekt.  

h) 2,5 miljoner kronor avsätts för så kallat ”trappstegsboende”.  

 

2. Ekonomichefen får i uppdrag att fördela om budgetramarna enligt 
ovanstående för 2020. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och ledamöterna för Vänsterpartiet 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida Ekeroth Claussons (S) yrkanden.  
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Bakgrund 

Majoriteten har lämnat ett förslag för justering av drift- och investeringsbudget 
2020.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M), Richard Thorell (M) och Anders Karlsson (C) 
tillstyrker kommunstyrelsens förslag, vilket innebär bifall till majoritetens 
förslag. 
 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar om ändring i beslutspunkt 1 a:  
Socialnämnden ska tillföras 14 miljoner kronor.  
 
Vidare yrkar Ida Ekeroth Clausson (S) om ändring i beslutspunkt 1 b: 
Utbildningsnämnden ska tillföras 3 miljoner kronor.  
 
Slutligen yrkar Ida Ekeroth Clausson (S) om en ändring i beslutspunkt 1 h: 
ordet ”trappstegsboende” ska ändras till ”akutboende”. 

I övrigt tillstyrker Ida Ekeroth Clausson (S) kommunstyrelsens förslag. 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till Ida Ekeroth Claussons (S) 
yrkanden. 

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till Ida Ekeroth Claussons (S) 
ändringsyrkanden. Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker i övrigt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 164/20 

Majoritetens förslag: Justering av drift- och investeringsbudget 2020 

 

Expedieras till: 
Berörda nämnder (nämndsekr.) 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomienheten 
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Socialchef Karin Utbo 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Teknisk chef Michael Nordin 
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