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Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål samråd under tiden 3 juni 2019 till och med 15 juli 2019. Plan-
förslaget har varit utskickad till sakägare, länsstyrelsen, lantmäteriet och ett flertal olika 
remissinstanser. Planförslaget har varit utställt på Stadshuset samt tillgängligt på kommu-
nens hemsida. Samrådsförslaget kungjordes på kommunens anslagstavla den 31 maj 2019 
och i Mariestads-Tidningen den 3 juni 2019.

De synpunkter som inkommit under samrådstiden redovisas och kommenteras i denna 
samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

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

Länsstyrelsen anser att planen ska beakta frågor som berör hälsa och säkerhet, samt råden 
enligt Plan och bygglagen samt Miljöbalken, med avseende på natur och kulturmiljövär-
den, miljömålet god bebyggd miljö med utgångspunkt från ekosystemtjänster och tät-
ortsnära grönområden. Kommunen behöver även stämma av detaljplanen med Luftfarts-
verket ifall byggnationer överstiger 20 meter höga.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken för olyckor måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Länsstyrelsen anser att planen inte uppfyller alla aspekter i kriteriet Hälsa och säkerhet 
varför risken för prövning av kommunens beslut föreligger.
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
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.

Farligt gods

Området ligger i anslutning till sekundär led för farligt gods (Stockholmsvägen) Kommu-
nen tar upp detta i sin handling och hänvisar till annan närliggande detaljplan där frågan 
varit aktuell. Bostäder tillåts på 70 meter från vägen och mellan vägen och bostäder finns 
naturmark där en fördröjningsdamm planeras.

En åtgärd som hade kunnat kommit fram i en riskutredning för flerbostadshus är place-
ring av friskluftsintag. Vi anser att kommunen bör överväga att inför en planbestämmelse 
för flerbostadshusen om att placera luftintag högt och om möjligt bort från vägen. Detta 
är en åtgärd som finns med på plankartan för näraliggande plan som kommunen hänvisar 
till.

Skyfall

Frågan om skyfall kommer, enligt planhandling, att studeras till granskningsskedet. Läns-
styrelsen får därmed avvakta och tittar på material när det kommer in i nästa skede. Vi 
kan därmed inte utesluta att vi har synpunkter under prövningsgrund i granskningsskedet.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015)

Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt.

Byggrätt

I det sydligaste byggrättsområdet föreslås suterränghus med en total plushöjd. Det fram-
går inte hur många våningar över/under befintliga nivåer som dessa kan bli – grovt räknat 
eventuellt en suterrängvåning och två övervåningar. Plankartan innehåller inga angivelser 
för markens bearbetning för dessa suterränghus. Om flerbostadshus (enligt planbeskriv-
ningen) inte blir av och enskilda tomter byggs med villor tillstöter tillgänglighetskrav som 
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kan göra anslutning från nedre nivån i väster problematisk. Risk finns då att önskemål om 
stora utfyllnader kommer i bygglovsskedet. Områdets naturliga terräng och naturanpass-
ning kan då påverkas negativt. Möjlig lösning skulle i scenariot friliggande villor vara att 
vägen ansluter öster om byggrätterna och att tillgänglig entrévåning kan skapas i övre plan 
och övriga bostadsytor i suterrängvåningen. Detta skulle även ge kvällsolbelyst utevistel-
seyta mot natur- eller parkmark och utan bilväg och biluppställning i blickfånget.

Naturmiljö

Naturvärdesbedömningen från 1989 är för gammal för att utgöra godtagbart underlag. 
En ny naturvärdesbedömning av området behöver göras. Bedömningen bör ha fokus 
på fågellivet, då området är en del av ett större sammanhängande skogsområde som kan 
antas hysa värden för fågellivet.

Länsstyrelsen konstaterar att det aktuella området utgör ett tätortsnära grönområde med 
motionsspår, som är väl utnyttjat av Mariestadsborna. Det är olämpligt att förlägga nya 
bostäder till sådana områden, och därmed försämra tillgången till tätortsnära grönområ-
den i staden. Enligt 3 kap 6 § ska behovet av grönområden i tätorter beaktas särskilt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om ett tilläggsmål till det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö som säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde tas 
i anspråk, så att möjligheten till stadsnära rekreation inte försämras. Ett annat regionalt 
tilläggsmål är att ekosystemtjänster ska synliggöras i fysisk planering. Ekosystemtjänster är 
alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. Grönskan och vattnet i staden ger till exempel renare luft, bättre 
lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och möjlighet till närodlad 
föda.

Exploatering av tätortsnära rekreationsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och 
motverkar arbetet med miljömålen. Kommunen behöver ta ett större grepp vad gäller sta-
dens grönområden och de ekosystemtjänster de tillhandahåller, och i första hand undvika 
att förstöra dem och i andra hand kompensera för de värden som förstörs.

Kulturmiljö

En arkeologisk utredning krävs inom planförslaget. Begäran om arkeologisk utredning 
ska skickas in till kulturmiljöenheten i god tid. Shape-filer i form av ytor ska skickas med 
begäran, samt kartor.
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Planförslagets innebörd för påverkan på stadsbild och landskapssiluett bör med fördel 
illustreras genom 3D-visualiseringar. Med dessa på plats kan ev. påverkan på upplevelsen 
av och förståelsen för Johanneberg som kulturhistoriskt intressant institutionsområde 
bedömas.

Naturmark föreslås runt kvartersmarken. Det bör framgå av planhandlingarna hur denna 
naturmark avses skötas/bibehållas. Finns risk att framtida boenden önskar att träd och 
vegetation i planområdets västra del tas ner bör detta hanteras i planen på lämpligt sätt. 
Önskvärt vore om en tydlig vegetationsridå fortsatt kunde avgränsa mot Johannesbergs-
området.

Sett till det nya områdets placering i ett naturområde och i närheten av motionsstigar 
ställs frågan om det bör finnas en gestaltningsmässig profil att eftersträva i byggnadernas 
utformning och material?

Trafik
Länsstyrelsen liksom Trafikverket vill uppmärksamma kommunen om att planområdet 
ligger inom påverkansområdet för Skövde och Karlsborgs flygplatser. Luftfartsverket ska 
därför, tillsammans med berörda flygplatser, ges möjlighet att göra en flyghinderanalys vid 
etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Fördröjningsdammen för dagvatten är en anmälningspliktigverksamhet enligt 9 kap miljö-
balken. Anmälan görs till kommunen.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer
Till granskningsförslaget har bestämmelser som syftar till att nå en acceptabel risknivå för 
människors säkerhet med anledning av risken till olyckor med farligt gods i anslutning till 
planområdet införts.
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I granskningshandlingarna redovisas förutsättiningar för skyfall (100-årsregn).

Planförslaget har med anledning av de synpunkter som framkommit under samråd och i 
övrigt arbetats om väsentligt. Detta dels mot bakgrund av att minska ianspråktagandet av 
naturmark. Mot bakgrund av den föreslagna exploateringens minskning och planområ-
dets omfattning bedömer kommunen att det inte föreligger behov av arkeologisk utred-
ning.

Till granskningsskedet har planerad bebyggelse som detaljplanen möjliggör illustrerats 
och visualiserats.

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att byggnader högre än 20 
meter ska senast i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas (flyghinderanalys) 
av Luftvartsverket.

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade maj 2019) har följande 
noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras
Exploateringsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte

I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges 
om innehållet.

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskriv-
ningen.

När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskriv-
ningen innebär det:
att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att 
i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 
40-42 §§ PBL.
att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de konsekvenser 
som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet av detaljplanen
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Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 
5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar plan-
handlingarna.

Gemensamhetsanläggning för avfallshantering

PÅ s. 11 i planbeskrivningen framgår att avfallshanteringen ska samordnas. Det framgår 
dock ingen ytterligare information vem som ska ansöka och betala förrättningskostnaden. 
Det vore lämpligt om det redogjordes för vilka fastigheter som kommunen bedömer bor-
de delta i gemensamhetsanläggningen och vad det innebär för framtida fastighetsägare.

Gata planlagd som kvartersmark (Väg inom planområdet)

I plankartan är blivande infartsväg planlagd som kvartersmark. Inom kvartersmark är det 
enskilda som ansvarar för utförande och förvaltning, då det ej är allmän plats. Om det i 
framtiden bildas flera fastigheter inom planområdet, hur ska då rättighet för väg lösas för 
de isåfall blivande fastigheterna?
Mindre infarter kan planläggas inom kvartersmark om den endast ska försörja en enskild 
verksamhets behov. I detta planförslag kanske gatan alternativt ska planeras med allmän 
plats?
Se användning av kvartersmark: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pla-
nering/detaljplan/planbestammelser/anvand-ning-av-kvartersmark/

Delar av planen som bör förbättras
Befintlig ledningsrätt i planområdets södra del

I planområdets södra del går en befintlig ledningsrätt för elektriska starkströmsledningar, 
akt: 1493-938.1, till förmån för Vänerenergi AB. I plankartan ser det ut som att denna 
ledningsrätt går i hörnet på kvartersmarken. Det finns dock inget u-område utlagt i den 
aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna 
ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att starkströmsledningarna ska tas 
bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att 
plankartan kompletteras med u-område.

Eventuell omdragning av befintliga ledningar

I planbeskrivningen framgår att det eventuellt kan bli aktuellt att göra en omdragning av 
ledningar i samband med exploateringen. Om det skulle visa sig att ledningens sträck-
ning även behöver flyttas inom planområdet, bör ett u-område läggas i plankartan för att 
säkerställa utrymme även där ledningen ska vara i framtiden.
Vem ska ansvara för att ta initiativ för eventuell flytt av ledning och bekosta detta?
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Kommentarer
Till granskningsskedet har planförslaget arbetats om väsentligt vilket innebär att flera 
synpunkter inte längre är relevanta. Behovet av till exempel exploateringsavtal har utgått, 
likaså behovet av gemensamhetsanläggning för avfallshantering. 

Trafikverket

Planområdet ligger inom påverkansområdet för Skövde och Karlsborgs flygplatser. 
Luftfartsverket ska därför, tillsammans med berörda flygplatser, ges möjlighet att göra en 
flyghinderanalys vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter.
Under förutsättning att ovanstående beaktas har inte Trafikverket några synpunkter på 
planförslaget.

Kommentarer
Granskningshandlingen har kompletterats med information om att byggnader högre än 
20 meter ska senast i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas (flyghinderana-
lys) av Luftvartsverket.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till detaljplan för 
del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun och har inget att 
erinra.

Kommentarer
Noteras.

Miljö- och byggnadsnämnden

Naturmiljö
En standardiserad naturinventering behöver genomföras innan påverkan på naturmiljön 
kan bedömas.

Plankartan
Plankartan behöver kompletteras med reglering gällande byggnaders placering. Området 
som idag endast har regleringen taknockshöjd 4m kan förtydligas gällande exploaterings-
grad och placering.
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Kommentarer
Till granskninsskedet har planområdet minskats och placering av föreslagen bebyggelse 
flyttats. Mot bakgrund av detta har ett naturvårdsutlåtande bedömts utgöra tillräckligt 
underlag för redovisning och påverkan av naturvärden.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Noteras.

Avfallshantering Östra Skaraborg

Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifter.

För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 
3,65 meter, ha fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton. 
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en gredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 
14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.

För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på 
ca 1,5 meter utanför vändytan.

Kommentarer
Planförslaget bedöms möjliggöra utrymme och byggnation enligt angivna föreskrifter. 
Ovanstående ska beaktas i kommande projektering av bebyggelse.

Västtrafik

Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Genom att 
utveckla bostäder och verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsätt-
ningar för att resa hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är 
också positivt att gång- och cykelvägar utmed Stockholmsvägen, i direkt anslutning till 
planområdet, byggs om och får en högre standard.
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För att fler ska välja kollektivtrafiken är det viktigt att säkerställa att de som reser enkelt 
hittar, och kan ta sig till och från hållplatserna, genom tydliga och tillgängliga gång- och 
cykelstråk.

Kommentarer
Noteras.

Vänerenergi AB

Elnät
Högspänningskablar finns både i norra och södra delen av detaljplanen. Den södra ligger 
inom kvartersmark vilket innebär att den kan komma att behöva flyttas. Kostnaden för 
flytten bekostas av exploatören.

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns i närområdet med möjlighet att ansluta ytterligare fastigheter i det aktu-
ella området.

Fjärrvärmeledning finns inom den norra delen av detaljplanen.
Enligt planillustration kommer fördröjningsdammen placeras nära fjärrvärmeledningen. 
Dammens placering och utformning bör ändras med hänsyn till fjärrvärmeledningen.

Stadsnät
Se fjärrvärme då fiberkablarna ligger i samma schakt.

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen.

Kommentarer
Utifrån de förändringar av planförslaget som skett efter samråd och till granskningsskedet  
bedöms inte VänerEnergis anläggningar påverkas.

Skanova AB

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 
invända mot planförslaget.

Kommentarer
Noteras.
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Ellevio AB

Ellevio har inget nät inom området för detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Marie-
stad centralort, Mariestads kommun.

Kommentarer
Noteras.

Mariestads Friluftsklubb

Mariestads Friluftsklubb (MFK) konstaterar att ett genomförande av detaljplaneförsla-
get skulle medföra att ytterligare en del av ett tätortsnära naturområde tas i anspråk för 
bebyggelse. Ett område som används i stor utsträckning för det rörliga friluftslivet i form 
av många olika aktiviteter.
MFK hänvisade i vårt yttrande över förslaget till Översiktsplan 2030 till en rapport som 
skogsstyrelsen ifjol lämnade till regeringen som poängterar vikten av att kommunerna blir 
bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar.

Det nu aktuella detaljplaneförslaget strider mot denna ambition.

Det är många Mariestadsbor, elever på Ekhamraskolan och på närbelägna förskolor som 
dagligen vistas i skogsområdet som nu avses att bebyggas med bostäder på sikt.

MFK har framställt en orienteringskarta som bl.a. täcker aktuellt planområde. Kartan 
användes senast i våras, 2019, vid Skaraborgsmästerskap i budkavle med 36 deltagande 
lag, totalt ca 150 tävlande. Tävlingen hade för övrigt måst flyttas från Leksbergsbacke 
på grund av skogsröjning med nedsatt framkomlighet som följd, då avverkade träd och 
buskar inte hade tagits omhand och bortforslats.

MFK avstyrker aktuell exploatering mot bakgrund av ovanstående.

MFK avser att kommunen ska ta fram en ”grönstrukturplan” som bland annat visar vilka 
tätortsnära naturområden som ska bestå för framtiden och vara en reell tillgång långsiktigt 
för Mariestadsborna. I den antagna översiktsplanen redovisas bara tätortsnära naturmark, 
men inte vilka områden av den tätortsnära naturmarken som ska bestå långsiktigt.
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Kommentarer
Kommunen tackar för synpunkterna och information om verksamheten. Till gransk-
ningsskedet har planförslaget omarbetats i syfte att minska exploateringens påverkan på 
friluftslivet i området. 

Enligt kommunens översitsplan ska en grön- och blåstrukturplan tas fram som bland 
annat kan redovisa vilka tätortsnära naturområden som ska bestå för framtiden.

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Enligt Mariestads antagna översiktplan skall ny bebyggelse i tätorten kunna koncentreras 
utmed tillfarts- och genomfartsgator.

Planområdet ingår i en naturlig långsträckt zon mellan bebyggda platåer inom den östra 
sluttningen ner i Tidandalen. Ladukärrsområdet är ett av de områden i Mariestad som 
har kulturhistoriska skyddsvärden i form av enhetlig småhusbebyggelse. Den tillkom på 
initiativ av bruket Katrinefors på grund av brukets stora bostadsbehov under första delen 
av 1900-talet. Johannesbergsområdet ligger på nästa lägre platå. Det områdets historia är 
intimt förknippat med Emanuella Carlbecks gärning inom vården av förståndshandikap-
pade. För förståelsen av stadens utveckling är det viktigt att nämnda områden inte byggs 
ihop.

Lillängsskogen har under lång tid utvecklats till ett uppskattat rekreationsområde. Här 
finns också spår av den tidiga bosättningen under 1800-talet på små odlingsenheter inom 
stadens gemensamma skog. Landshövding Karl Frithiofson lät under sin tid som hövding 
för Skaraborgs Län anlägga ett aktivt rekreationsspår i skogen.

Eftersom kommunen har som ambition att förtäta staden med höga bostadshus blir det 
extra viktigt att planera för ett bevarande av nödvändiga stadsnära skogar och andra gröna 
stråk. Lillängsskogen är en tydlig sådan skog. Planområdet förminskar kraftigt rekrea-
tionsvärdet. Den södra delen av planområdet är höglänt och brant. Partiet är synnerligen 
olämpligt att exploatera med bebyggelse.

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening anser att hela planområdet skall 
säkerställas som NATUR.
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Kommentarer
Kommunen har tagit till sig synpunkter om kulturhistoriska värden och bearbetat försla-
get så Ladukärr och Johannesberg fortsatt kan utläsas som två olika delar, syftet är inte att 
bygga ihop områdena. De södra delar som föreslagits exploateras i samrådsförslaget har 
utgått och bebyggelse placerats närmare Stockholmsvägen.

Agneta Christensen & Conny Alvar

Vi motsätter oss detaljplanen när det gäller alla byggnationer i Lillängsskogen.

Skogen är idag jätteviktig till rekreation, promenader, som motionsspår, hundrastning och 
som lekområde till förskolebarn.

I skogen finns rådjur, hare och räv. Jag har även sett stenmård och hört kattuggla. Skogen 
har en rik och spännande stadsnära natur med bland annat berg som är viktig att bevara 
för förskolebarnen och de boende i området.

Vid framtida klimatförändringar kommer skog som ger skugga bli allt viktigare.
Större sammanhängade skog saknas i denna del av Mariestad om kommunen tillåter be-
byggelse i Lillängsskogen.

Idag måste man åka med bil till Snapenskogen för att komma till en sammanhängade 
skog som har motionsslingor.

All form av bebyggelse i Lillängsskogen skulle omintetgöra just behovet av en samman-
hängade skog.

Om förslaget skulle gå igenom blir upplevelsen som att gå på en cykelbana än som idag 
att uppleva en fin och spännande skog.

Lillängsskogen behöver tvärt om vårdas och motionsspåren behöver skötas bättre efter-
som stigarna behöver klippas varje år.

Kommentarer
Planförslaget har arbetats om och planerad bebyggelse placerats närmare Stockholms-
vägen, i utkanten av skogsområdet i syfte att minska påverkan på natur- och friluftsliv. 
Kommunens bedömning är att det finns ett behov av nya centrala bostäder och lokaler. 
En övergripande planeringsinriktning i kommunens översiktsplanering är att förtäta längs 
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Stockholmsvägen. Den föreslagna detaljplanen ska bidra till att uppnå det målet. Samråds-
förslaget har arbetats om och planerad bebyggelse minskats. Placeringen har också flyttats 
för att minska påverkan på skogsområdet som helhet.

Angelica Bister 

Jag med flera fick chocken över detta med att lillängsskogen skulle skövlas och istället 
byggas på. Vi är många som verkligen uppskattar ”vår” skog och nyttjar ofta det populära 
spåret. Vi vill ha vår fina skog kvar och hoppas verkligen att området inte förstörs med 
höghus!

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas. Skogsområdet som helhet avses inte 
skövlas.

Anita Persson

Förstår om kommunen vill se till att bostadsförsörjningen är tillgodosedd.
Men....

På ett område som är mellan 120-200 meter brett (ca) Skall det läggas in 2 högre hus + 
5 stycken 1-3 våningshus, garage + grönområde samt 2 motionsslingor (båda sidor om 
bebyggelsen) och en damm . Var och en kan räkna ut att det kommer inte att bli plats för 
ett grönområde värt namnet..

En motionsslinga efter omläggningen kommer att förmodligen bestå av en grus eller 
asfaltsväg.

Det finns på de ca 10 m den handlar om inte någon möjlighet att bevara någon terräng..
Kommunen skriver på något ställe att den kan vara trevligt med variation på en motions-
slinga. Men om man vill springa på cykelbanor finns det gott om sådana i stan.
Området som det nu är ger ju maximal omväxling. Det finns höjder med 3 rejäla backar 
det är en underbar plats för alla som bara vill komma ut i terräng på gångavstånd från 
flera bostadsområden.

Dagis, skolor, hunddagis och många äldre människor som inte har tillgång till bil och kan 
ta sig till Snapen eller Leksberg utnyttjar området dagligen. Alla småstigar kommer att 
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försvinna och dessutom kommer det att ledas in en väg i området.

Jag tycker att det är tragiskt om detta närområde och lilla skogsparti skulle försvinna. Det 
kan inte vara nödvändigt att förflytta alla grönområden utanför bebyggelsen. Nu när dess-
utom området norr om Högelidsskolan tagits i anspråk för bebyggelse. Det finns fortfa-
rande outnyttjade tomter längs Stockholmsvägen och inom området på Johannesberg där 
det är enklare markförhållanden att bygga på.

Det är inte höghusen som skrämmer det är en bra form om man nu vill ha många lägen-
heter. Det är med tanke på miljö och att människor skall ha nära till rekreation. Föreslår 
höghus längst upp på Sjölyckan. Där kunde det passa utmärkt

Hoppas att kommunen ser över möjligheten att förlägga bebyggelsen på annan plats och 
låter oss behålla detta fina rekreationsområde. En fantastisk plats på bl.a. våren med alla 
vit- och blåsippor.

Önskar att ni bevarar detta område där så många människor går eller springer varje dag

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas.

Anneli Broo 

Som hemvändare efter 30 år blir jag ledsen att höra om detta förslag.
Vi mår allt sämre - både fysiskt och psykiskt
Stadsnära skogar och grönområden är den bästa rekreationen. Även gratis o tillgängligt 
för precis ALLA.
Jag möter barn som går till skolan, löpare, äldre stavgångare, hundägare & vi som bara vill 
ANDAS in den syrerika luften som skogen ger.

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas.
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Anneli & Torbjörn Andersson 

Vi emotsätter oss planen över byggnation i Lillängen samt utfarten vid Ladukärrsvägen.
Om Mariestad behöver fler bostäder borde rimligtvis dessa ligga utanför redan etablerad 
byggnation. Få grönområden i vår vackra stad finns kvar och att vara rädd om det som 
finns borde vara en självklarhet.
Förslag på en fyrvägskorsning ut mot Ladukärrsvägen är troligtvis inte så väl genomtänkt, 
då det innebär betydligt mer trafik i detta villaområde.

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas. I kommunens översiktliga planering 
finns strategier för både förtätning av bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse 
samt utökning av staden. I samband med ny föreslagen placering av bebyggelse har plane-
rad infartsväg också flyttats.

Cecilia Eriksson & Tommy Lilja 

Först o främst anser jag att det var dåligt av kommunen att man skulle inkomma med 
synpunkter innan 15/7 (mitt i semestertider).

Jag o min familj motsätter oss att det byggs nya bostäder i Lillängsskogen. Detta områ-
de är det många som nyttjar som ni skriver i ”planbeskrivning samråd” att det nyttjas av 
förskolor, grundskolor, närboende med flera.
Det är det närmsta motionsspåret för oss som bor i Grangärdet, Ladukärr och Madlyck-
an. Även boende i Högelid kan nyttja detta.
Även om motionsspåret ska dras om så blir det inte detsamma då man ska motionera 
bland bebyggelse.

Det är viktigt att bevara detta område för oss runtomkring på denna sidan av stan, då det 
är lättillgängligt och man kan ta sig dit utan bil.
Hur motiverar kommunen att området som helhet bedöms i första hand ha värden för 
rekreation och friluftsliv framför biologiska värden.
Biologiska värden innebär detta, vg se

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/varden-att-bevara/
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Vi tycker inte det räcker att skriva att
”För att bibehålla området som ett rekreationsområde samtidigt som
området kan utvecklas med nya bostäder kommer befintligt motionsspår
som berörs ledas om. Motionsspårets totala sträcka kommer inte påverkas
nämnvärt utan vara ungefär densamma.”

Rekreationsområde är så mycket mer än just bara motionsspår. Det är fint att bara kunna 
få vistas där på en picknick med sina barn eller grilla på anvisad plats. Att bara strosa runt 
i naturen. Det blir inte möjligt om det byggs bostäder där.

Det blir inte mkt kvar av det som ni vill kalla rekreationsområde om det byggs bostäder 
där. (se ovan text som helhet bedöms i första hand ha värden för rekreation och friluftsliv 
framför biologiska värden).

Så därmed motsätter vi oss detta bygge och hoppas kommunen tänker om.
Vi måste kunna bevara natur och grönområden och inte bygga överallt.

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas. Till granskningshandlingarna hör ett 
naturvärdesutlåtande som redovisar vilka biologiska värden området har.

Eva Haggerty 

Snälla ni, lämna Lillängsskogen ifred!

Motionsspåret i Lillängen är unikt, det ligger centralt men ändå känns det som om man är 
mitt i skogen. Området är inom gångavstånd från där jag bor och jag använder det ofta.

Ni vill bebygga området med höghus som inte passar in i det nuvarande bostadsbestån-
det.

Ni säger att ni ska lägga om motionsspåret, det ska bli ungefär samma längd som förut.

Jag vet att ni förstår att det inte är längden på motionsspåret som gör att man vill prome-
nera och springa där... det är NATUREN!!!

Ni motverkar hälsa och välmående.
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Politiker och tjänstemän:
Välkomna hit och plocka blåbär och lingon. Följ med förskolebarnen ut på äventyr. Ni 
kanske har kondition nog att ta en runda med de killar och tjejer som tränar löpning. 
Kanske ta en promenad med en av pensionärerna som kan ta sig hit utan bil. Se de söta 
rådjurskiden på våren och om ni har riktig tur, får ni se råbocken, han är väldigt fin! 
Plocka ett äpple direkt från trädet i lunden eller prova hasselnötterna när de mognat!
Visst låter detta klyschigt men det är så jag upplever Lillängsskogen!

Att överhuvudtaget tänka på att bebygga denna skog som är så viktig för många av oss är 
helt galet!

Alternativt förslag, titta istället på området öster om Lillängsskogen.

Kommentarer
Större delar av Lillängsskogen kommer bibehållas och i granksningshandlingarna föreslås 
endast området närmst Stockholmsvägen bebyggas. Planläggning av bostäder motiveras 
utifrån områdets centrala läge samt att det bidrar till att uppfylla målen i kommunens 
översiktsplanering.

Område öster om Lillängsskogen (skogsområde mellan Marieforsleden och Ladukärr) är 
just nu föremål för planläggning av verksamheter.

Ewa Naesje 

Bestrider att det skall byggas i Lillängaskogen! Detta är en oas och en gammelskog! Får 
bara inte skövlas! Det finns andra områden inom Johannesberg som kan bebyggas. Och 
betänk, vem skall bo i Mariestad??? Hur är det med arbetstillfällen???

Kommentarer
Till granskningsskedet har föreslagen bebyggelse minskats i omfattning och flyttats när-
mare Stockholmsvägen. Skogen som helhet ska inte skövlas. Kommunen arbetar för att 
möjliggöra byggnation på olika delar i kommunen. Det är slutligen upp till exploatören att 
genomföra byggnation och inte kommunen.

Håkan Karlsson 

Efter att ha läst och studerat kartan över föreslagen detaljplan för ovanstående område 
måste jag be politiker och tjänstemän som hanterar ärendet att ompröva planen.
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Lillängsskogen är ett litet men unikt område nästan mitt i staden, en oas som nyttjas av 
många invånare. Närheten till både boende och skola möjliggör för många en enkel kon-
takt med skogsmiljö, utan att behöva åka bil eller cykel för att uppleva en liknande miljö.
Här kan man både promenera och springa på skogsstigar. Barn kan tillsammans med 
föräldrar eller själva leka i en skog.
Låt området vara som det är och sköt om det med varsam gallring och rensning av farliga 
stormfällda träd.

Kommentarer
Planförslaget har till granskningsskedet omarbetats väsentligt, planerad bebyggelse har 
minskats och lagts i utkanten av skogsområdet, närmst Stockholmsvägen.

Jan & Agneta Möller

Vi är emot Höghusbygge i Lillängskogen!

Det är en fin rekreationsplats med promenadvägar, joggingvägar o pulkabacke för barnen. 
En avkopplande skog att gå i för alla åldrar.

Skogen gör gott och är människans lungor!
Låt Lillängskogen vara i fred och leva !

Kommentarer
Lillängsskogen kommer i allt väsentligt fortsatt utgöra ett större sammanhängande skogs-
område. Till granskningsskedet har föreslagen bebyggelse minskats och flyttats närmare 
Stockholmsvägen.

Håkan Johansson, Maria Skogsberg och Joakim 
Karlsson

Vi vänder oss mot en ny detaljplan som öppnar upp för byggnation i norra Lillängssko-
gen. Även om kommunen säger att befintliga motionsspår ska få finnas kvar i ungefär 
samma sträckning som innan, ser vi flera negativa konsekvenser om planen blir verklighet 
och det görs ingrepp i nuvarande naturområde.

För människors, djurs och miljöns bästa i en tätort är det av stor vikt att det finns tillgång 
till stadsnära skogar. Träden och skogen renar luften och binder koldioxid, ger skydd åt 
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djur och bibehåller den biologiska mångfald som idag är starkt hotad. Lillängsskogen är 
också en viktig oas som ger möjlighet till rekreation och välmående för många Marie-
stadsbor. Än viktigare efter exploateringen vid Sjölyckan och södra Snapenskogen som 
gjort det svårare att komma ut i skogen. Nu mer än någonsin behöver vi vara rädda om 
den stadsnära skog som finns kvar. 

Skogsområdet används idag av både skolor, förskolor och privatpersoner för promenader, 
löpträning, orientering m.m. Låt den få vara kvar och bygg nya bostäder på mer genom-
tänkta platser. Visst finns det platser i staden där vi inte behöver ta ned skog och inskrän-
ka möjligheterna till friluftsliv för att bygga? Kanske på Dacapos gamla byggård eller 
andra närliggande ytor på Johannesbergsområdet?

Kommentarer
Planförslaget har till granskningsskedet omarbetats, planerad bebyggelse har lagts i utkan-
ten av skogsområdet, närmst Stockholmsvägen för att minska påverkan på skogsområdet 
som helhet. Byggnation i området är en avvägning mellan olika intressen, intresset av att 
tillgodose bostadsförsörjning och intresset av natur- och rekreation. Kommunens bedöm-
ning är att den föreslagna detaljplanen kan genomföras utan att det ska bli oacceptabla 
konsekvenser för natur- och rekreation, detta efter den anpssning som skett till gransk-
ningsskedet.

Kommunen ansvarar för planläggning av mark- och vattenanvändning enligt lagstiftning-
en. Kommunen behöver kunna möjliggöra byggnation på olika platser, föreslaget områ-
de vid Dacapos gamla byggård och andra ytor på Johannesbergsområdet är möjligt att 
bebygga.

Johanna Brandes

Det talas mycket om att vi ska bevara och ta tillvara på vår natur i våra städer, ändå finns 
ett förslag om att ta bort ett skogsområde för att bygga nya bostäder. När det bara några 
hundra meter ner finns ett område som står byggklart utan skövling av skog, och då 
menar jag johannesbergsområdet. Lillängsskogen som ni tänka skövla för nya bostäder 
används idag av såväl oss boende i ladukärr samt barn och unga på förskolan Hasselback-
en och Lillängsskolan.

Kommentarer
Inom delar av Johannesberg finns outnyttjad byggrätt. Kommunen behöver möjliggöra 
byggnation på olika platser inom kommunen för exploatörer och byggaktörer. Lillängs-
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skogen som helhet ska inte skövlas, det reviderade planförslaget till granskningsskedet 
avser ianspråkta ett område närmst Stockholmsvägen för bebyggelse.

Julia Kornblad

Vi protesterar fullständigt! Här finns motionsspår, pulkabackar och vacker natur som 
uppskattas av både barn, vuxna och äldre.

Kommentarer
Större delen av Lillängsskogen kommer fortsatt, efter detaljplaneförslagets genomförande 
kunna användas som naturområde.

Kim Collberg

Hej. Jag sätter mig starkt emot förslaget om bebyggelse i lillängen. Jag är aktiv användare 
av detta naturområde och har ej bil för att kunna ta mig till några naturområden längre 
bort.

Kommentarer
Större delen av Lillängsskogen kommer fortsatt, efter detaljplaneförslagets genomförande 
kunna användas som naturområde.

Kristina Enocksson

Jag ställer mig starkt kritisk till bebyggelse av Lillängen!

Det finns inte många grönområden i Mariestad så att ens komma på tanken att bygga där 
är för mig helt obegriplig!

Det finns en park utmed Hantverkargatan som inte används till mer än att cykla eller gå 
igenom, bygg där.

Kommentarer
Större delen av Lillängsskogen kommer fortsatt finnas kvar i det reviderade planförslaget 
till granskningsskedet. Sjöhagaparken har inte pekats ut av kommunen som lämplig för 
byggnation..
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Kristina Jonsson

Vill överklaga och motsäga mig Nybyggnation Lillängen 2:1&6:1
Förstör inte denna fina gröna oasen.
Måste finnas bättre platser att bygga på i kommunen.

Kommentarer
Det går inte att överklaga något beslut i ärendet. Överklagan enligt plan- och bygglagen 
kan ske tidigast efter beslut om antagande av detaljplanen skett och protokollet anslagits. 
Till granskninsskedet har planerad bebyggelse minskats i omfattning. Kommunen arbetar 
med många olika områden för nybebyggelse.

Linda Abrahamsson m.fl.

Vi vill härmed överklaga planförslag Lillängen 2:1 och 6:1 Maristads kommun

Vi vill härmed framföra en protest angående byggnation i Lillängsskogen. Vi är många i 
Ladukärrsområdet och Högelid som anser att detta förslag är förkastligt. Varför bygga i 
stans enda centrala grönområde som nyttjas av så många ?Då inte bara boende utan även 
skolelever från flera skolor samt idrottsföreningar som dagligen använder nyttjar grönom-
rådet.

Vi ser också ett stort trafikproblem i detta. Ladukärrsvägen är redan idag hårt trafikerad. 
Utfartsmöjligheten kommer försvåras ytterligare.
Vi anser också att samlig byggnation kommer att påverka våra fastigheter negativt.
Vi ser att en ev byggnation i området borde förläggas på bättre lämpad yta. Då det kom-
mer behövas mycket sprängningsarbete som påverkar såväl boende som det rika djurliv 
som är i Lillängsskogen.

Kommentarer
Det går inte att överklaga något beslut i ärendet. Överklagan enligt plan- och bygglagen 
kan ske tidigast efter beslut om antagande av detaljplanen skett och protokollet anslagits. 
Till granskninsskedet har planerad bebyggelse minskats i omfattning och placerats närma-
re Stockholmsvägen.
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Marie & Krister Viktor

Snälla ni, bygg inte sönder sjöstaden/idyllen Mariestad. Visst behövs det säkert bostäder, 
men det finns ingen fungerande infrastruktur vad gäller kollektivtrafik, affärer etc. Det 
känns som att allt börjar i fel ände. Är det inte bättre att bygga ut servicen i Mariestad och 
därefter tänka på bostäder. Som nyinflyttade undrar vi fortfarande varför bussar/tåg går 
så sällan, varför det finns endast EN mataffär i stan, varför man ska tvingas åka så långt 
för att få normal service. Vi känner oss tvingade att köpa en bil för att kunna bo kvar här.

Kommentarer
Kommunen arbetar med samhällsutveckling på många olika plan och fronter. En del av 
samhällsutveckling omfattar kommunalt ansvar för planläggning och bestämmande av 
mark- och vattenanvändningen. Kommunen har återkommande samråd om kollektivtrafi-
ken med Västtrafik som ansvarar för turtäthet, linjer m.m. 

Ove Persson

När man går in och läser planerna/texter på ovan avsikter slås man av att det är tillrätta-
lagt för exploatering. Nästan som att ”tuta kör” vidare för här finns inga större naturvär-
den. Men allt kan inte värderas i kronor. Vi enkla jordmänniskor kan inte bara tänka i
kvarttalsekonomitermer. Det håller inte i längden. Det som växer i området kanske inte är 
ekonomiskt stort. Av texten får man intrycket att området ej då är speciellt värt att bevara.

Men när en inventering gjordes 1989 konstaterades stora värden som närströvsområde.
Området bör därför enligt inventeringen skyddas från exploatering. Här kan man tala om 
utredare som hade kreativiteten att tänka framåt.

Lillängen har ju flera dimensioner. Lite plana partier. Några rejäla branter. Gammelskog.
Höjdpartier där man har både utsikt och där föreningar och enskilda tränar backinterval-
ler. Kort sagt är Lillängen unikt med sitt centrala läge och sin unika topografi. Det vore 
ett stort misstag att exploatera detta. Stans sista bergknalleparti i central närhet.

Om det redan 1989 ansågs vädefullt så kan man idag utan överdrift påstå att området nu-
mera är betydligt mer bevarandevärt. Nu bedrivs det ju olika verksamheter ”in på knuten” 
som alla har sitt uteliv i Lillängen.

De sista 6-7 åren har undertecknad rehabtränat 100 tals varv under alla årstider på den 
1960 meter långa ytterslingan. Eftersom undertecknad snabbt närmar sig 80 är mina tan-
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kar mer om de kommande generationerna än enbart av eget ego.

Vad som slagit mig är (som jag inte tidigare inte haft samma kunskap om) vad många 
unga så väl som gamla ibland med rullator tar sig fram på knaggliga underlaget som bara 
underhålls av alla människotramp som älskar att vistas i naturen . Allt eftersom åren går 
har fler o fler småstigar trampas upp. Detta ser undertecknad som ett bevis på att Lilläng-
en är populärt utan att underlaget är tillrättalagt.

Lillängen är ju ett centralt liggande miniTiveden som dessutom är lättillgängligt från alla
väderstreck. Miljövänligt. Ingen bil eller ens cykel behövs för ta sig till stans miniTiveden 
där de knotiga 100 åriga tallarna på bergets topp kanske går mot sitt öde. Hemska tanke.

Alla västklädda dagisbarn man ser leka. Hundägare i rätt miljö. Hårdtränande. Joggande.
Fikande familjer på bergets topp när senvinterns sol lockar till utevistelse.
Ett socialt område där de flesta har tid att göra ett stopp för samtal.

Om nu David blir överkörd av Goliat tycker undertecknad att det lika gärna byggs rejält 
på höjden så att många får bo på denna plats med utsikt över land och sjö.

Är det f.ö. några beslutsfattare eller utredare som bor eller vistas i Lillängens närhet ?
Ser med stort intresse fram mot vad våra partier har sina framtidsvisioner.

Detta inlägg är mitt första i mitt drygt 76-åriga liv. För mitt samvetes skull inför framti-
den. En regent för länge sedan sa att härtill var jag nödd och tvungen.

Kommentarer
Till granskningsskedet har underlaget kompletterats med ett naturvärdesutlåtande. Plane-
rad bebyggelse har minskats i omfattning och föreslagits placeras närmare Stockholmsvä-
gen.

Pär & Martina Åkerström

Höghusbygge i Lillängsskogen skulle förstöra den skog och grönområde som lillängssko-
lan idag ger samt påverka djur och natur negativt.

Dagligen använder vi oss av lillängsskogens motionsspår och barnen har nära till naturen 
och leker ofta och gärna där, året runt. På vintern används backen på berget till pulkaåk 
och på sommaren till intervall träning.
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Bygget innebär även mer trafik in till ett lugnt villaområde med mycket barnfamiljer samt 
skolmiljöer.

Höghuset kommer även ta bort kvällssolen för flertal fastigheter samt passar ej in i 
miljön. Lillängskogen används även av skola och dagis som dagligen har aktiviteter och 
lektioner där.

Detta höghus bör och kan byggas på andra ställen i Mariestads kommun

Vad är det som skiljer sig från 1989 års inventering där de skrev att man bör ej använda 
sig av lillängsskogens skogsmiljö för vidare exploatering?

Idag år 2019 är det än viktigare att motion, friluftsliv och rekreation ska finnas nära till 
hands samt att bevara biologisk mångfald.

Vi motsätter oss i högsta grad att detta bygge genomförs.

Kommentarer
Till granskningsskedet har planförslaget arbetats om, planerad bebyggelse minskats och 
flyttats närmare Stockholmsvägen så sörre del av skogsområdet kan bevaras och fortsatt 
användas på samma vis som idag. Trafik till området kommer angöras från Ladukärr-
svägen via Stockholmsvägen och bedöms inte medföra att trafik ökar i övriga delar av 
Ladukärr.

Skogsområdet är relativt tätbevuxet och till granskningsskedet har föreslagen bebyggelse 
flyttats närmare Stockholmsvägen. Minskning av kvällssol bedöms inte utgöra sådan bety-
dande olägenhet att föreslagen bebyggelse är olämplig utifrån människors hälsa.

Tidigare planeringsunderlag från 1989 har uppdaterats genom ett naturvårdsutlåtande 
som utgör underlag för granskningshandlingarna.

Thomas Brunnhagen m.fl.

Vi vill härmed framföra en protest mot byggnation i Lillängsskogen.

Vi är många i närområdet samt i Högelidsområdet som är enade om att detta förslag att 
bebygga vårt enda centrala grönområde är ofattbart.
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Vi vill värna om om vår tillgänglighet till natur och en unik plats som nyttjas av många 
invånare i Mariestad. Vi som bor intill området ser dagligen hur detta utnyttjas flitigt av 
både skolor, idrottsföreningar samt för motion och hälsa.

Vi ser också ett mycket rikt djurliv i denna miljö och en bebyggelse av detta område skulle 
störa djuren.

Vi ser också ett stort trafikproblem på vår redan rikligt trafikerade väg (Ladukärrsvägen), 
samt att utfartsmöjligheten mot Stockholmsvägen kommer att försvåras.

Vi anser att samtliga byggnationer i Ert förslag kommer påverka våra fastigheter negativt.
Vi är också oroliga för hur man har tänkt att utföra markarbetet med ev sprängningar då 
det kommer att krävas.

Vi anser också att stadsnära skogar ger ett skydd åt djuren samt renar luften vilket ur 
miljösynpunkt är mycket viktig.

Vi ser att en ev bebyggelse skulle kunna uppföras på betydligt mer lämpade ytor både ur 
ekonomisk och miljö synpunkt.

Kommentarer
Till granskningsskedet har planförslaget arbetats om och planerad bebyggelse minskats 
och flyttats närmare Stockholmsvägen. Kommunens ambition är att möjliggöra ny bebyg-
gelse samtidigt som större delen av grönområdet kan bibehållas och fortsatt användas på 
samma sätt som idag.

Föreslagen utveckling bedöms inte ge upphov till problem med utfart på Stockholmsvä-
gen.

Eventuella sprängningsarbeten ska följa gällande regler och föreskrifter.




